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VORWORT 

Als ich vor Jahren, angeregt von Herrn Professor Dr. Ferdinand Joseph 
de Waele, Nijmegen, diese Arbeit in Angriff nahm*, ahnte ich nicht, wie 
oft und für wie lange ich sie manchmal unterbrechen würde. Daß ich sie 
schließlich doch habe zu Ende führen können, verdanke ich vor allem 
Herrn Professor Dr. Berthold Rubin, Köln. Die „Nederlandse Organisatie 
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek" ermöglichte es mir, das hand-
schriftliche Material an Ort und Stelle zu untersuchen und mehrere Mikro-
filme anzuschaffen. Die Hilfsbereitschaft, die mir dabei in den Bibliotheken, 
die ich besuchte, entgegengebracht wurde, darf hier nicht unerwähnt 
bleiben. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft förderte meine Arbeit mit 
großzügiger Forschungshilfe. Zu besonderem Dank verpflichtet bin ich 
Herrn Professor Dr. Athanasios Kambylis, Hamburg, der mir, wie bei der 
Ausgabe der Reden und Briefe des Choniaten**, jede Unterstützung zu-
kommen ließ und insbesondere für die Gestaltung der Prolegomena und 
die Gliederung der Apparate wertvolle Ratschläge gab. Auch Herrn Dr. 
Peter Wirth, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Corpus der Grie-
chischen Urkunden, München, der u. a. einen Teil der Korrekturen mitlas, 
verdanke ich einiges. Professor Dr. Alexander Kazdan, Moskau, war so 
freundlich, die Fahnen der Indices mitzulesen, und seiner Vertrautheit 
mit der Prosopographie des 12. Jahrhunderts verdanke ich mehrere wich-
tige Korrekturen und Ergänzungen. Einige seiner Hinweise konnte ich 
leider nicht mehr beachten. Der Verlag Walter de Gruyter hat mich durch 
Geduld und Kulanz verpflichtet. Für alle Unzulänglichkeiten trage ich 
allein die Verantwortung. 

Bei allen, die diese Ausgabe nicht ohne Grund früher erwartet hatten, 
möchte ich mich für die Verzögerung entschuldigen. Wenn ich nun end-
lich eine Ausgabe vorlege, die ich selbst nicht als endgültig betrachte, so 

* S. das Vorwort zu meiner Arbeit: Niketas Chômâtes. Erläuterungen zu den Reden 
und Briefen. Nebst einer Biographie (Supplementa Byzantina, 2), Berlin · New 
York 1971, S. V—VI. 

** Nicetae Choniatae Orationes et Epistulae (CFHB III, Ser. Berol.), Berolini et 
Novi Eboraci MCMLXXII, S. V. 
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VI VORWORT 

tue ich das in der Überzeugung, daß diese Edition erst die notwendigen 
Detailstudien ermöglichen wird, die zu einer besseren Textgestaltung führen 
können. 

Der historiographischen, literarischen und sprachlichen Bedeutung des 
Werkes habe ich versucht, durch ausführliche Indices gerecht zu werden. 
Dadurch wurde die Teilung des Bandes notwendig: der erste Teilband um-
faßt Einleitung und griechischen Text, der zweite sämtliche Indices. 

Ich will dieses Geleitwort nicht ohne ein Wort des Lobes für den Autor 
abschließen. Ich habe sein Werk — übersetzend, kollationierend und Indices 
anfertigend, Fahnen und Bogen korrigierend — bis zu zwanzig Malen voll-
ständig Wort für Wort gelesen. Dabei hat er mich immer wieder gefesselt. 
Ich würde mich freuen, wenn diese Aussage andere zu weiteren Niketas-
forschungen anregen und ermutigen sollte. 

Köln den 14. Juli 1975 Jan-Louis van Dieten 
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Imago auctoris 
Cod. Vindob. hist. gr. 53 fol. l v 
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EINLEITUNG 

Das Geschichtswerk des Niketas Chômâtes 

Leben und Werke des Niketas habe ich im Supplementband zur 
Ausgabe seiner Reden und Briefe (Supplementa Byzantina, Band 2, 
Berlin-New York 1971) behandelt. Über das Geschichtswerk konnte 
dort (S. 43ff.) nur flüchtig gesprochen werden. Seine Entstehung und 
Überlieferung ist hier also noch eingehend zu behandeln. Vorab sei 
bemerkt, daß mir aus byzantinischer Zeit nur ein einziges Zeugnis 
über die historiographische Arbeit unseres Autors bekannt ist; der 
Verfasser einer anonymen Verschronik über die Periode 1204—1261 
aus dem Jahre 1391, der auch Niketas als Quelle benutzte, widmete 
ihm die folgenden Verse : 

όποια γοϋν είργάσαντο τότε κακά τη πόλει 
ol θηριώδεις δυτικοί Λατίνοι παρανόμως, 
Ιδέ τήν βίβλο ν άκριβώς Νικήτα Χωνιάτου, 
καί βλέψεις θρήνων άπαντα καΐ θρήνου τι τα πλείω. 
ετυχε προς τήν άλωσιν ούτος ό Χωνιάτης 
ΐδών οίκείοις όφθαλμοις κακά τα γεγονότα, 
καί πάντα συνεγράψατο καλώς ώς φιλαλήθης.1 

Für unser Problem hat dieses Zeugnis ebensowenig Bedeutung wie 
die meist lobenden Bemerkungen, die Kopisten oder Leser in die 
Abschriften des Werkes zu verschiedenen Stellen eingetragen haben2. 

1 S. J. Müller, Byzantinische Analekten aus Handschriften der S. Markus-Biblio-
thek zu Venedig und der Κ. K. Hofbibliothek zu Wien, Sitzungsberichte der 
philos.-hist. Classe der Kais. Akad. der Wiss. Wien 9, 1952, 336ff., V. 279—286. 
Vers 282 scheint verdorben. 

2 Die meisten Randbemerkungen dieser Art findet man in Codex V; ich notiere 
hier die wichtigsten: auf fol. 158T zu S. 300,92ff. : δρα TÍ φησι ό θαυμάσιο; ούτος 
άνήρ περί τη; Ιδιότητος των Λατίνων· ώ; άληθη τε καί Αναντίρρητα; 201Τ zu 
535,3/11: προκατάστασις τη; διηγήσεω; τή; άλώσεω; Κωνσταντινουπόλεως 
πάνυ δέ θαυμασίω; είσβάλλει είς τήν περί αύτη; διήγησιν ό μακάριο;· ό γάρ θεόθεν 
έκελεύσθη τά τότε συμβάντα τοϊ; μετέπειτα διηγήσασθαι; 205 zu 558,31/5: οία 
λέγει περί μονάχων ψευδομένων τό σχήμα καί τό έπάγγελμα; 208/8Τ zu 576,Iff. : 
μονφδία τοΰ θαυμαστού συγγραφέως έπΐ τη Κωνσταντινουπόλει ούτως ένδιάβετό; 
τε καί ϊμψυχος, ώστε καί έξ άναισθήτων δάκρυα προκαλέσασθαι; 210 zu 590,73: 
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V i l i EINLEITUNG 

Niketas' Chronike Diegesis umfaßt die Periode vom Tode des 
Alexios I. Komnenos, 15/16. 8. 1118, bis einschließlich der Ereignisse, 
die unmittelbar der Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer 
(12. 4. 1204) folgten. Es reicht in einer der überlieferten Fassungen 
bis Ende März 1205 (Fassung b), in einer anderen, längeren bis zum 
November 1206 (a), und in einer dritten, die erst mit den Vorberei-
tungen zum vierten Kreuzzug einsetzt, bis zum Herbst 1207 (Codd. 
LO). Zur Orientierung über den Inhalt diene folgende Übersicht: 
1,5—4,81 Vorrede. 
4,82—8,92 Während Alexios I. stirbt, sichert sich sein Sohn Johannes 
gegen die Intrigen seiner Mutter und seiner Schwester die Nachfolge 
(1118) . 
8,93—10,36 Die ersten Verwaltungsmaßnahmen des neuen Kaisers. 
10,37—12,93 Eine Verschwörung unter Führung der Schwester des 
Kaisers schlägt fehl; die Beteiligten werden nur leicht bestraft (1119). 
12,94—13,38 Wiedereroberung von Laodikeia, Sozopolis und anderen 
Städten im Mäandergebiet (1119—1120). 
13,39—16,14 Einfall der Petschenegen ; sie werden vernichtend ge-
schlagen (1122 oder 1123). 
16,15—24 Unterwerfung der unbotmäßigen Serben (1123 oder 1129/ 
30?). 
16,25—17,38 Die vier Söhne des Kaisers. 
17,39—19,2 Sieg über die Ungarn (1128—1129), Wiedereroberung 
von Kastamon (1130), Triumphzug (1133). 
19,3—21,53 Das von den Türken erneut besetzte Kastamon wird 
abermals zurückerobert; ebenfalls Gangra, das aber bald wieder ver-
lorengeht (1134). 
21,54—27,1 Unterwerfung Kleinarmeniens (1136—1137). 
27,2—32,30 Einzug des byzantinischen Kaisers in Antiochien. Er-
oberung einiger syrophönikischen Städte (1137—1139). 
32,31—33,60 Einzug in Konstantinopel zusammen mit seinem Bruder 
Isaak, der aus seinem selbstgewählten Exil zurückkehrt (1139). 
33,61—36,71 Kampf gegen die Türken im Sangariosgebiet. Miß-
erfolge in Kappadokien (1139). 
37,72—38,19 Kriegsvorbereitungen im Lager am Rhyndakos (1140 
bis 1141). Unterwerfung der Inseln im Pusguse-See. Tod der zwei 
ältesten Söhne des Kaisers (1142). 

εύγε της ευγνωμοσύνης, δγιε άνθρωπε· τόν γαρ της άγάττης δρον πεπλήρωκας; 
213Τ zu 610,16: έμψυχος ό λόγος. Aus anderen Hss. notiere ich: A fol. 169v u. Ρ fol. 
93 zu S. 208,31: ση(μείωσαι) ταύτα ως άληθεΐας έχομε να; F fol. 27ν zu S. 55,9/10: 
ώς ε\5 λέγεις; C fol. 211 zu S. 312,1/4: του συγγραφέως ύβρις είς τόν Άνδρόνικον. 
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DAS GESCHICHTSWERK DES NIKETAS CHONIATES IX 

38,20—40,60 Fortsetzung des Feldzuges mit dem Ziel, Antiochien 
zu unterwerfen und Palästina zu erobern. Ein erster Angriff auf 
Antiochien schlägt fehl. Abzug nach Kilikien. 
40,61—46,56 Auf der Jagd verwundet Johannes sich mit einem ver-
gifteten Pfeil. Bevor er stirbt, setzt er seinen jüngsten Sohn Manuel 
als Nachfolger ein (1143). 
46.57—47,85 Johannes II. stirbt (am 8. IV. 1143). Charakteristik des 
verstorbenen Kaisers und seiner Regierung. 
48,1—50,68 Der Großdomestikos Johannes Axuch sichert die An-
erkennung Manuels in Konstantinopel. 
50,69—51,92 Einzug des neuen Kaisers in die Hauptstadt. 
51,93—52,17 Ernennung eines neuen Patriarchen und Kaisersalbung 
Manuels. 
52,18—53,57 Kurze Feldzüge gegen Ikonion und gegen Raymund von 
Antiochien (1144 und 1146). 
53.58—-54,74 Manuels Ehe mit einer deutschen Prinzessin (1146). 
54,75—60,44 Verwaltungsmaßnahmen. Einiges über die wichtigsten 
Beamten: Johannes von Putzes, Johannes Hagiotheodorites und 
Theodoros Styppeiotes. Die goldenen Zeiten der ersten Regierungs-
jahre Manuels verkehren sich, steuerpolitisch gesehen, in ihr Gegenteil. 
60,45—67,40 Durchzug der Kreuzfahrer des Zweiten Kreuzzuges 
(1147). 
67,41—72,85 Die Erfolge der Kreuzfahrer nach ihrem Abzug aus dem 
byzantinischen Gebiet. 
72,85—76,95 Die Plünderungen Rogers II. von Sizilien während des 
Durchzugs der Kreuzfahrer. 
76,1—88,48 Manuels Gegenexpedition. Wiedereroberung von Korfu 
(1148—1149). In diesem Passus Exkurs über die Absetzung des 
Patriarchen Kosmas Attikos (79,88—81,31) und der Kampf mit den 
venezianischen Hilfstruppen vor Korfu (85,40—87,95). 
88,49—89,72 Fehlschlag beim Versuch, Sizilien anzugreifen (1149). 
89,73—91,8 Unterwerfung der abtrünnigen Serben. Triumphzug 
(1149—1150). 
91,9—28 Aussendung des Michael Palaiologos nach Italien zur wei-
teren Bekämpfung Siziliens (1155!). 
92,29—93,71 Feldzug gegen Serben und Ungarn. Triumphzug (1150 
bis 1151). 
93,72—94,92 Ein Kumaneneinfall. Charakteristik dieses Volkes. 
94,93—100,45 Fortsetzung des Krieges in Italien (1155—1158). Frie-
densschluß. Demonstration einer sizilischen Flotte vor Konstantinopel. 
100,46—102,87 Krieg gegen Ungarn, das Manuels Vetter Andronikos 
bei einem Staatsstreich unterstützen wollte (1154—1155). 
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χ EINLEITUNG 

102.88—103,6 Feldzug Manuels nach Kleinarmenien; Vertrag mit 
Thoros (1158—1159). 
103,7—108,40 Flucht des Andronikos aus dem Gefängnis. Näheres 
über einige seiner Abenteuer (1158). 
108.41—110,19 Einzug Manuels in Antiochien. Turnier. Auf dem 
Rückweg nach Konstantinopel gibt es durch türkische Überfälle 
schwere Verluste (1159). 
110,20—115,46 Theodoros Styppeiotes, der Günstling des Kaisers, 
wird vom Logothet tu dromu zu Fall gebracht. Exkurs über den 
Logothet. 
115,47—116,66 Tod der ersten Gattin Manuels (1160); er heiratet in 
zweiter Ehe eine Tochter Raymonds von Antiochien (1161). 
116,67—125,45 Die Beziehungen zu den Seldschuken nach dem Tod 
Masuds I. (t 1152). Besuch KiÜdj Arslans II. in Konstantinopel (1162). 
Seine Eroberungen (bis 1171). Die Einfalle der Seldschuken in by-
zantinisches Gebiet und Manuels Abwehrmaßnahmen (bis ca. 1175). 
126.46—128,27 Manuel mischt sich in die Thronfolgestreitigkeiten 
in Ungarn ein und versucht mit Waffengewalt, seinen Kandidaten 
durchzusetzen (1161ff.). 
129,28—132,30 Exkurs über eine erneute Flucht des Andronikos, der 
nach Galizien entkommt. Er wird zurückgerufen und schwört Manuel 
Treue (1165—1166). 
132,31—136,46 Zwei byzantinische Feldherren werden von den 
Ungarn vernichtend geschlagen. Gegenfeldzug Manuels. Eroberung 
Zeugminons (1165). 
136.47—65 Stephan Nemanja von Serbien wird erneut gezwungen, 
die Oberhoheit des byzantinischen Kaisers anzuerkennen (1165). 
137,66—88 Manuel bestimmt seine Tochter Maria mit ihrem Bräuti-
gam Bela/Alexios zu seinen Thronerben. Alle schwören ihnen den 
Treueid außer Andronikos (1166). 
137.89—142,41 Andronikos wird zum Gouverneur von Kleinarmenien 
bestellt. Er kämpft unglücklich gegen Thoros, gibt den Krieg auf 
und wirbt in Antiochien um die Schwester der zweiten Gattin Manuels. 
Von diesem bedroht flüchtet er nach Jerusalem und verführt die 
Witwe Balduins II., eine Nichte Manuels. Mit ihr flüchtet er (1166 
bis 1167). 
143.42—147,80 Durch Verleumdungen eines gewissen Isaak Aron u. a. 
veranlaßt zwingt Manuel den Protostrator Alexios Axuch, Mönch zu 
werden. Die Verleumder ereilt eine gerechte Strafe (1167). 
147,81—150,34 Blendung der Zauberer Skieros Seth und Michael 
Sikidites. 
150,35—56 Neubefestigung der Städte Chliara, Pergamon und 
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DAS GESCHICHTSWERK DES NIKETAS CHONIATES XI 

Atramyttion, die unter dem Namen Neokastra zusammengefaßt 
werden (zw. 1162 und 1173). 
151,57—158,81 Vertragsbruch der Ungarn und der daraus resultie-
rende Krieg. Sieg und Triumphzug (1167). 
158,82—159,17 Stephan Nemanja wird wieder einmal in seine 
Schranken gewiesen (1168). 
159,18—168,78 Erfolgloser Ägyptenfeldzug (1169). 
168,79—171,40 Geburt Alexios' II. (1169). Auf ihn werden die Nach-
folgerechte übertragen (1171). Bela/Alexios besteigt den ungarischen 
Thron (1173). Manuels Tochter Maria heiratet Rainier von Montferrat 
(1180). 
171,41—174,22 Verhaftung aller Venezianer im byzantinischen Reich 
(1171). Krieg mit Venedig (1171ff.) Beim Friedensschluß verpflichtet 
sich der Kaiser zur Entschädigung. 
175,23—192,44 Abwehrmaßnahmen gegen türkische Einfälle. Großer 
Feldzug gegen die Seldschuken. Niederlage bei Myriokephalon (1176). 
192,45—198,40 Die weitere Kriegführung gegen die Türken. Entsatz 
von Klaudiupolis (1179). 
199,41—204,78 Die Beziehungen zum Abendland unter Manuel. 
204,79—205,39 Kritik an Manuels Steuerpolitik und an seiner Vorliebe 
für Lateiner im Verwaltungsdienst. 
205,40—206,70 Seine Bautätigkeit. In diesem Passus eine allgemeine 
Charakteristik des Kaisers (206,57—66). 
206,71—208,15 Maßnahmen gegen den Zuwachs des Großgrundbe-
sitzes der Klöster. 
208,16—209,58 Die Sorge des Kaisers für das Militär. 
209,59—220,9 Drei theologische Streitfragen. 
220.10—222,86 Manuels letzte Krankheit und Tod (am 24. September 
1180). 
223,1—225,55 Die Kaiserin-Witwe überläßt die Staatsgeschäfte ihrem 
Günstling dem Protosebastos Alexios Komnenos. Intrigen am Hof. 
225,56—231,10 Andronikos, seit seiner Aussöhnung mit Manuel in 
Oinaion lebend, droht einzugreifen und begibt sich auf den Weg 
nach Konstantinopel (1181). 
231.11—241,87 Fehlschlag eines Staatsstreichs der Tochter Manuels. 
Sie verschanzt sich in der Hagia Sophia. Nach einem unentschiedenen 
Kampf kommt es zu einem Vergleich. 
241,88—243,31 Absetzung und Wiedereinsetzung des Patriarchen 
Theodosios. 
243,32—250,20 Andronikos' Marsch nach Konstantinopel. Abwehr-
maßnahmen des Protosebastos. Sein Flottenkommandant läuft über. 
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XII EINLEITUNG 

Der Protosebastos wird gestürzt und Andronikos ausgeliefert (1182). 
250,21—251,44 Lateinerpogrom in Konstantinopel. 
251,45—252,69 Zwei Vorzeichen der kommenden Ereignisse. 
252,70—254,20 Auch der Patriarch begrüßt Andronikos, legt aber 
sein Mißtrauen ihm gegenüber nicht ab. 
254,21—260,50 Andronikos* Einzug in die Stadt. Er nimmt die 
Staatsgeschäfte in die Hand und wütet gegen den Adel. U. a. sterben 
Manuels Tochter Maria und ihr Gatte, Kaisar Johannes (Rainier 
von Montferrat). 
260,51—262,6 Andronikos verheiratet seine uneheliche Tochter Irene 
mit Manuels unehelichem Sohn Alexios. Der Patriarch tritt wegen dieser 
unerlaubten Ehe zurück. Sein Nachfolger Basileios Kamateros ver-
spricht, Andronikos in allem willfährig zu sein. 
262,7—264,72 Einfall der Seldschuken. Aufstände in Kleinasien, 
u. a. des Johannes Komnenos Batatzes in Philadelphia. Nach dessen 
Tod müssen seine Söhne flüchten, sie werden aber gefangengenommen 
und geblendet. 
264,73—269,1 Krönung Alexios' II. (am 16. V. 1182), Ausschaltung 
der Kaiserin-Mutter, weitere Verfolgung des Adels, Aufdeckung eines 
Komplotts, Ermordung der Kaiserin-Mutter. 
269,2—274,29 Andronikos läßt sich zum Mitkaiser proklamieren; er 
entmachtet Alexios II. (1183). 
275,1—277,42 Andronikos heiratet die Verlobte seines Vorgängers, 
Agnes von Frankreich. Er läßt sich vom Treueid an Manuel und seinen 
Sohn entbinden. 
277,43—280,39 Andronikos Lapardas bereitet einen Aufstand vor, 
fällt aber dem Kaiser in die Hände. Dieser verläßt für kurze Zeit die 
Hauptstadt, um sich zu erholen. 
280,40—290,11 Unterwerfung der rebellierenden Städte Nikaia und 
Prusa (1184). 
290,12—296,69 Isaak Komnenos bemächtigt sich Zyperns und erweist 
sich als Tyrann. Andronikos läßt aus Rache dessen Bürgen Kon-
stantinos Makrodukas und Andronikos Dukas steinigen. 
296,70—297,4 Alexios Komnenos, ein Großneffe Manuels, liefert 
Wilhelm II. von Sizilien einen Vorwand für einen Einfall in das 
byzantinische Reich. 
297,5—308,17 Eroberung von Thessalonike durch die Sizilier. Das 
Schicksal der Stadt (1185). 
308,18—316,1 Andronikos' unmenschliches Benehmen gegenüber sei-
nem Schwiegersohn, seiner Tochter u. a. 
317,4—321,19 Weiterer Vormarsch des sizilischen Heeres. Andronikos 
trifft unzureichende Gegenmaßnahmen. 
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DAS GESCHICHTSWERK DES NIKETAS CHONIATES XIII 

321,20—324,95 Einzelheiten über Andronikos' Lebensführung und 
seine Tyrannei. 
324,1—331,11 Seine guten Qualitäten. Er sorgt für Steuergerechtig-
keit, macht der Unsitte, Schiffbrüchige auszuplündern, ein Ende, 
baut eine Wasserleitung, bekämpft die Korruption in der Provinz-
verwaltung und in der Rechtsprechung, verhindert theologische 
Diskussionen. 
332.12—334,72 Seine weitere Bautätigkeit. 
334.73—338,92 Äußerste Verschärfung der Verfolgung des Adels. 
338,93—341,64 Die Konsultation eines Wahrsagers im Hinblick auf 
die Bedrohung durch die Sizilier lenkt Verdacht auf Isaak Angelos. 
341,65—346,9 Isaak Angelos, mit Festnahme bedroht, tötet Androni-
kos' Günstling Stephanos Hagiochristophorites, sucht Asyl in der 
Hagia Sophia und wird zum Kaiser ausgerufen (am 11/12. IX. 1185). 
346,10—353,23 Andronikos' Festnahme und grausame Hinrichtung; 
ein Vorzeichen war seinem Ende vorausgegangen. 
353,24—354,47 Niketas' Urteil über ihn. 
355.3—356,23 Isaak Angelos macht das von Andronikos begangene 
Unrecht wieder gut. 
356,24—363,17 Vertreibung der Sizilier. 
363.18—366,3 Schlechte Behandlung der Kriegsgefangenen. Prozeß 
gegen die Anführer. 
366.4—367,25 Isaak verspricht, keine Strafen durch Verstümmelung 
mehr zu verhängen. Er hält sich nur kurz daran. 
367.26—368,46 Einfall der Seldschuken. Isaak verpflichtet sich zu 
Tributzahlungen. Ehe mit der Tochter Belas von Ungarn (1185/6). 
368,47—369,73 Revolte der Vlachen und Bulgaren (1186). 
369.74—370,12 Der Versuch, die byzantinische Macht auf Zypern 
wiederherzustellen, schlägt fehl. 
371.13—373,78 Fortsetzung des Berichtes über die Revolte auf dem 
Balkan. Erster Feldzug Isaaks gegen die Aufständischen. 
374,79—376,36 Die Rebellen holen Hilfe bei den Kumanen. Feldzüge 
anderer Heerführer (1186—1187). 
376,37—390,26 Umsturzversuch des Alexios Branas (1187). 
391.27—393,15 Straßenkampf der Konstantinopolitaner gegen die 
Lateiner. 
393,16—398,42 Zweiter Feldzug Isaaks gegen Vlachen und Bulgaren 
mit Exkurs über den Abzug Konrads von Montferrat nach Palästina 
(395,37—396,67). 
399,43—53 Dritter Feldzug des Kaisers gegen die Rebellen (1188). 
399,54—401,18 Erhebung des Theodoras Mankaphas (1188—1189). 
401.19—417,64 Durchzug Friedrichs I. Barbarossa und seines Kreuz-
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XIV EINLEITUNG 

fahrerheeres (1189—1190). Exkurs über die Umbesetzung des Patri-
archenthrones (404,14—408,90). Friedrichs Tod und das Ende des 
deutschen Kreuzzuges (1190—1192). 
417,65—418,88 Der Kreuzzug der Könige von Frankreich und Eng-
land. 
419,91—10 Isaaks Kinder. Die Regelung der Nachfolge. 
420,11—428,62 Das Auftreten von Pseudo-Alexioi. Andere Umsturz-
versuche und die Bestrafung der zu Unrecht umstürzlerischen Treibens 
Verdächtigen (1189ff.). 
428,63—431,45 Vierter Balkanfeldzug Isaaks. Niederlage bei Berrhoe 
(1190 oder 1191?). 
431,46—433,9 Isaaks unrealistische Ansichten über eine mögliche 
Weltherrschaft und über die Dauer seiner Regierungszeit. 
434,10—437,15 Der weitere Verlauf der Revolte auf dem Balkan und 
die Rebellion des Heerführers Konstantinos Angelos (1191 oder 1192 ?). 
437,16—441,5 Isaak überläßt die Verwaltung seinen Günstlingen, 
Theodoros Kastamonites u. a. 
441,6—446,62 Isaaks Lebensführung, seine Bautätigkeit, der Miß-
brauch von geweihten Gegenständen, Münzverschlechterung und 
Provinzverwaltung, die Frömmigkeit des Kaisers, seine Wohltätigkeit, 
sein Charakter. 
446,63—450,57 Aufbruch zu einem entscheidenden Balkanfeldzug. 
Besuch bei dem Wahrsager Basilakios (1195). 
450,58—452,19 Staatsstreich des Bruders des Kaisers, Alexios. Isaak 
wird geblendet und gefangengesetzt (am 8. IV. 1195). 
453,3—455,55 Alexios entlohnt auf Kosten der Staatskasse seine 
Helfer und zieht langsam nach Konstantinopel. 
455,56—457,1 Die Vorbereitung seines Einzugs. Mißglückter Staats-
streich eines Kontostephanos. Die Rolle der neuen Kaiserin. 
457,2—459,53 Einzug und Krönung des neuen Kaisers. 
459,54—461,13 Alexios nimmt den Krieg auf dem Balkan nicht 
wieder auf und vergeudet die Staatskasse. Die Kaiserin drängt sich 
in den Vordergrund. 
461,14—465,17 Das Auftreten eines Pseudo-Alexios und die Intrigen 
des Extyrannen von Zypern, Isaak Komnenos (1195—1197). 
465,18—468,23 Ergebnislose Verhandlungen mit Petur und Asen. 
Feldzug des Sebastokrators Isaak Komnenos, der gefangengenommen 
wird (1195). 
468,24—471,89 Vorhersage von Asens Tod durch einen Priester. 
Seine Ermordung durch Ivanko. Kampf zwischen Petur und Ivanko. 
Ivankos Flucht zum Kaiser (1196—1197). 
471,90—473,68 Erfolgloser Versuch, Trnovo einzunehmen und Petur 
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DAS GESCHICHTSWERK DES NIKETAS CHONIATES XV 

zu stürzen, der aber später ermordet wird. Dessen Plünderungs-
züge. Ivanko im Dienst der Rhomäer (1197—1200). 
474,69—475,25 Das Vordringen der Seldschuken. Niederlage bei 
Dadibra. Friedensschluß auf Kosten der Rhomäer (1196). 
475,26—479,43 Schadenersatzforderungen des deutschen Kaisers Hein-
rich VI. Einführung der Alemannensteuer. Verschmelzung von 
Schätzen aus den Kaisergräbern (1195—1197). 
479,44—481,94 Tod des deutschen Kaisers (am 28. IX. 1197). Nä-
heres über seinen Charakter und seine Herrschaft über Sizilien. 
481,95—483,34 Der Krieg mit dem Seeräuber Gafforio (1197—1198?). 
483.35—489,46 Kritik an der Staatsführung des Kaisers. Die Kaiserin 
versucht mit Hilfe ihres Günstlings Konstantinos Mesopotamites, der 
Korruption entgegenzuwirken. Sie wird durch eine Intrige zu Fall 
gebracht, gewinnt aber nach sechsmonatiger Verbannung vom Hof 
ihre Machtsposition wieder (1197—1198). 
489,47—493,66 Aufstieg und Fall des Konstantinos Mesopotamites. 
Seine Nachfolger. 
493,67—496,65 Krieg mit den Seldschuken. Feldzug des Sultans. 
Unzulängliche Abwehrmaßnahmen des Kaisers (1198—1199). 
496.66—499,53 Truppenkonzentration in Kypsella. Durch einen me-
dizinischen Eingriff am eigenen Körper bringt sich Alexios in Lebens-
gefahr. Die Diskussionen über die Nachfolge. Klage des Schriftstellers 
(1199). 
499,54—501,7 Der Kaiser begibt sich nach Kypsella. Ein Kumanen-
einfall bei Kuperion. 
502,10—508,66 Feldzug gegen Chrysos. Belagerung von Prosakos. 
Vertrag mit dem Rebellen, der eine Verwandte des Kaisers zur Frau 
erhält. 
508.67—74 Plünderungszug der Kumanen. 
508,75—509,17 Die verwitweten Töchter des Kaisers heiraten rho-
mäische Adelige, Alexios Palaiologos und Theodoros Laskaris (1200). 
509,18—514,37 Abfall Ivankos. Erfolglose Unternehmungen gegen ihn. 
Der Protostrator Manuel Kamytzes gerät in Kriegsgefangenschaft. 
514,38—517,4 Der theologische Streit über die Eucharistielehre des 
Michael Glykas. 
518,5—519,35 Feldzug des Kaisers gegen Ivanko. Durch Eidbruch 
überlistet er den Rebellen. 
519.36—520,66 Unterdrückung eines Umsturzversuches in der Haupt-
stadt durch die Kaiserin. Kritik an ihrer Haltung. 
520,67—522,24 Kai Khosrau kommt nach Konstantinopel. Näheres 
über die vorausgegangenen Entwicklungen bei den Seldschuken. Der 
Sultan erhält die erhoffte Hilfe nicht. 
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XVI EINLEITUNG 

522,25—523,49 Russische Hilfe setzt den Kumaneneinfällen in by-
zantinisches Gebiet ein Ende. Krieg zwischen Romanos von Galizien 
und Rurik von Kiev. 
523,50—524,81 Der Kalomodiosaufruhr. 
524,82—526,33 Der Lagosaufruhr. 
526,34—528,80 Der mißglückte Staatsstreich des Johannes Komnenos 
des Dicken (am 31. VII. 1200 oder 1201?). 
528,81—529,31 Seeräuberei im Schwarzen Meer im Auftrag des 
Kaisers. Krieg mit Ikonion. Abfall des Michael Angelos Komnenos 
(1200) . 
529,32—531,71 Kuraufenthalt des Kaisers nach einem Feldzug gegen 
den Abtrünnigen. Seesturm während einer Vergnügungsfahrt des Hofes. 
Ein Erdbeben erschüttert den kaiserlichen Palast (1200—1201). 
531.72—532,20 Stephan I. von Serbien verstößt die Tochter des 
Kaisers Eudokia. Bürgerkrieg bei Serben und Ungarn. 
532,21—533,41 Kalojan von Bulgarien erobert Konstanteia und 
Varna (1201). 
533,42—534,62 Manuel Kamytzes wird von Chrysos freigekauft. Sie 
erobern Thessalien und dringen bis zur Peloponnes vor. 
534.63—72 Abfall des Spyridonakes. 
534.73—535,2 Erfolgreiche Feldzüge gegen die Rebellen. Vertrag mit 
Kalojan (1201—1202). 
535.3—11 „Zwischenvorwort" zum Bericht über die nachfolgenden 
Ereignisse. 
536,12—542,63 Flucht des Sohnes Isaaks II. Alexios nach Sizilien 
(1201). Die antivenezianische Politik der Angeloi. Die Wendung des 
Vierten Kreuzzuges gegen Konstantinopel (1202—1203). 
542.64—548,11 Der Kampf um die Stadt. Alexios III. flüchtet (am 
17./18. VII. 1203). Urteil über ihn. 
549.4—551,49 Restitution Isaaks II. auf den Thron. Vertrag mit den 
Kreuzfahrern. Alexios IV. wird Mitkaiser. 
551,50—556,77 Unerfüllbare finanzielle Forderungen der Kreuzfahrer. 
Übergriffe der Stadtbevölkerung gegen die Lateiner. Überfall der 
Lateiner auf die Sarazenen in Konstantinopel; sie legen den ersten 
großen Stadtbrand. Gleichgültigkeit der beiden Kaiser. Es wird 
weiterhin Geld für die Lateiner eingetrieben. 
556,78—92 Alexios IV. verfolgt mit lateinischer Hilfe Alexios III. 
556,93—558,46 Rivalität zwischen Isaak II. und seinem Sohn. Un-
gebührliches Verhalten des letzteren. Phantastische Zukunftsvisionen 
Isaaks. Kritik an den Mönchen, die ihn dazu verführen. 
558,47—559,73 Vernichtung der Athenestatue auf dem Forum Con-
stantini durch das abergläubische Volk. Ekphrasis der Statue. 
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DAS GESCHICHTSWERK DES NIKETAS CHONIATES XVII 

559,74—561,32 Weitere Versuche der Kaiser, die Geldgier der La-
teiner zu befriedigen. Plünderung von Klöstern und Palästen durch 
die Kreuzfahrer. Wiederholte Zusammenstöße. Dabei zeichnet sich 
Alexios Dukas Murtzuphlos aus (1203—1204). 
561,33—564,19 Volksaufruhr. Nikolaos Kanabos wird zum Kaiser 
ausgerufen. Staatsstreich des Alexios Dukas Murtzuphlos (Jan.—Febr. 
1204). 
565,4—567,50 Erste Maßnahmen des neuen Kaisers. Er bereitet sich 
auf den Kampf gegen die Lateiner vor. Bei einem Überfall auf Balduin 
von Flandern entkommt er mit knapper Not der Gefangennahme. 
567,51—568,76 Letzte Verhandlungen mit Enrico Dandolo schlagen 
fehl. 
568,77—571,46 Belagerung und Einnahme der Stadt durch die 
Lateiner (8.—13. IV. 1204). 
571,47—572,78 Flucht des Murtzuphlos. Konstantinos Laskaris zum 
Kaiser ausgerufen. Auch er muß flüchten (am 13. IV. 1204). 
572,79—575,58 Plünderung der Stadt durch die Eroberer. 
575,59—576,95 Urteil des Autors über die Lateiner. 
576,1—579,81 Klage über die Stadt. 
579,82—582,46 Niketas verzichtet auf Fortsetzung seiner historio-
graphischen Arbeit. 
583,4—585,57 Vorrede zur Fortsetzung des Werkes mit dem Teil 
„Die Ereignisse nach der Eroberung der Stadt". 
585,58—587,95 Rekapitulation der Eroberung. Das Fehlen von Vor-
zeichen vor der Katastrophe. Rekapitulation der Plünderung. Die 
Einwohner erhalten Erlaubnis zur Evakuation. 
587,1—594,78 Niketas' eigenes Schicksal. Er läßt sich in Selymbria 
nieder. 
594,79—595,9 Kritik am Verhalten des Stadtvolkes. 
595,10—32 Die Eroberer teñen das byzantinische Reich unter sich auf 
und melden überallhin die Einnahme der Stadt. 
595,33—597,71 Balduin von Flandern zum Kaiser gekrönt (am 16. V. 
1204). Urteil über ihn. 
597,72—601,83 Feldzug Balduins in Thrakien. Streit mit Bonifatius 
von Montferrat. Einigung. Bonifatius' Feldzug in Griechenland. 
601,84—604,48 Die Kreuzfahrer beginnen mit der Eroberung des klein-
asiatischen Reichsteils (1204—1205). 
604,49—611,35 Fortsetzung des Berichtes über den Eroberungszug 
des Markgrafen von Montferrat (1204—1205). Mit Exkurs über Leon 
Sguros (605,65—608,60) und über die Gefangennahme und Hinrich-
tung des Alexios V. Dukas (608,61—609,72). 
612,36—613,76 Alexios III. fällt Bonifatius von Montferrat in die 
II Tan Diet en, Nik. Choo. Hist. 
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XVIII EINLEITUNG 

Hände. Sein Anhang verbündet sich mit Kalojan von Bulgarien. 
Aufstand der thrakischen Städte gegen die Lateiner (Anfang 1205). 
613,77—617,92 Niederlage der Kreuzfahrer gegen Kalojan bei Adria-
nopel (am 14. IV. 1205). 
618,93—619,51 Eroberungszug Kalojans (April—Mai 1205). 
620,52—83 Bonifatius von Montferrat unterdrückt einen Aufstand 
in Thessalonike. Sein Versuch, Serrhai gegen Kalojan zu Hilfe zu 
kommen, scheitert. 
620,84—625,27 Gegenfeldzug Heinrichs von Flandern (Mai—Okt. 
1205). 
625,28—626,75 Polyarchie im kleinasiatischen Reichsteil (1204—1205). 
627,76—6 Kalojan erobert Philippopolis, wo sich Alexios Aspietes 
zum Kaiser hat ausrufen lassen (im Sommer 1205). 
628,7—631,16 Neuer Einfall Kalojans bis vor die Tore Konstan-
tinopels. 
632,17—633,59 Kalojan belagert Adrianopel und Didymoteichos. In 
letzterer Stadt stirbt Patriarch Johannes Kamateros (erste Hälfte 
1206). 
633,60—637,24 Expedition der Lateiner zum Entsatz beider Städte 
(im Juni 1206). Klage über die Verwüstung Thrakiens. 
637,25—638,61 Die Lage in Griechenland. 
638,62—641,63 Die Lage in Kleinasien. 
642,64—643,10 Befreiung der lateinischen Besatzung von Stenima-
chos. Krönung Heinrichs von Flandern (am 20. VIII. 1206). Näheres 
über den Tod Balduins. 
643,11—645,83 Die Lateiner vernichten die Schutzstatuen Konstan-
tinopels und die Bellerophonstatue auf dem Forum Tauri, die ein böses 
Omen für sie bedeuten. Klage über die Feigheit der Rhomäer und 
über die eigene Umsiedlung nach Nikaia (Ende 1206 / Anfang 1207). 
645,84—646,11 Auszug des lateinischen Kaisers gegen die Kumanen 
und Vlachen und seine Rückkehr nach Konstantinopel (Aug.—Nov. 
1206). 
647,1—18 Der lateinische Patriarch Thomas. 
647,19—655,65 Plünderung der Kaisergräber und Einschmelzung 
der Erzstatuen der Stadt zur Deckung des Geldbedarfs der Lateiner. 
Ekphrasis der vernichteten Statuen. 
635,1—16 LO Rückkehr des Autors nach Konstantinopel (Juni/Juli 
1206), Übersiedlung nach Nikaia (s. oben). 
635,16—636,65 LO Neuer Einfall Kalojans, Belagerung von Adriano-
pel (Frühjahr 1207). Kampf bei Mosynopolis, Tod des Bonifatius 
(4. IX. 1207). 
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DIE HANDSCHRIFTEN XIX 

611,30/5 LO (s. auch 631,16 LO) Tod des Leon Sguros, Die Lateiner 
erobern Akrokorinth. Die Lage in Griechenland (2. Hälfte 1207). 

DIE HANDSCHRIFTEN 

Bei der nachfolgenden Beschreibung der Hss. setze ich eine Ein-
teilung des Werkes in 19 Bücher voraus. Um den unterschiedlichen 
Fassungen Rechnung zu tragen, sind einige Bücher in zwei Abteilungen 
unterteilt worden. 

Seite 
Prooimion 1 

I Johannes II. Komnenos (1118—1143) 4 
II Manuel I. Komnenos (1143—1180) 1. Buch 48 

III 2. Buch 72 
IV 3. Buch 100 
V 4. Buch 126 

VI 5. Buch 151 
VII 6. Buch 175 

VIII 7. Buch 199 
IX Alexios II. Komnenos (1180—1183) 223 
X Andronikos I. Komnenos (1183—1185) 1. Buch 275 

XI 2. Buch 317 
XII Isaak II. Angelos (1185—1195) 1. Buch 355 

XIII 2. Buch 394 
XIV 3. Buch 419 
XV A/B Alexios III. Angelos (1195—1203) = 1. Buch in 

Cod. V und Fassung b 453 
XV A = 1. Buch in den Codd. Α Ρ W und bei Bekker 
XV Β = 2. Buch ebd. 479,44 

XVI A/B = 2. Buch in Cod. V, 3. Buch in Α Ρ W Bekk 502 
XVI A = 2. Buch in Fassung b 
XVI Β = 3. Buch ebd. = 1. Buch in LO (bis S. 582) 535,3 

XVII Isaak II. Angelos, zweite Herrschaftsperiode, 
und Alexios IV. Angelos (1203—1204) 549 

XVIII A/B Alexios V. Dukas Murtzuphlos (1204) 565 
XVIII A Alexios V. 
XVIII Β Der Zusammenbruch des Kaiserreiches 571,55 

XIX Die Ereignisse nach der Eroberung der Stadt 
Prooimion 583 
Die Ereignisse = 2. Buch der Fassung LO 585,58 
XIX A Balduin von Flandern (1204^-1205) 597,79 
XIX Β Heinrich von Flandern (1206—) 645,89 

II· 
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XX EINLEITUNG 

Ρ = Parisinus graecus 1778 (früher Colbertinus 4509), 13. Jh., 
Pergament, II + 256 + II BL, 235 χ 175 mm. 

Fol. 2 — 256 : Niketas Choniates' Geschichtswerk. 
Fol. l r : der Anfang des gleichen Werkes bis S. 2,19 βοδ. Anfangs-

seiten der Bücher: Prooimion: 2,1: 3, II : 23-, III: 34, IV: 46-, V: 57', 
VI: 68, VII: 78-, VIII: 89*, IX: 99-, X: 119, XI: 135, XII: 149, XIII: 
162, XIV: 170-, XV A: 181-, XV B: 192, XVI A: 201-, XVI B: 214-, 
XVII: 219-, XVIII: 225-, XVIII Β (ohne Überschrift, aber mit 
Absatz und Initialbuchstabe): 227-, XIX: 232, XIX A (ohne Über-
schrift) : 237-, XIX Β (mit Überschrift) : 256. 

Zählung der Hefte auf dem unteren Rand der letzten Seite jedes 
Heftes; eine jüngere Zählung auf der ersten Seite rechts oben. Zu-
sammensetzung: II + 1 + 5 χ 8 (41) + 8 (42—49, 43—48, x—47, 
44—χ, χ—46, 45—x) + 8 (50—57, 51—56, 52—x, x—55, 53—54) 
+ 8 (x—65, 58—χ, 59—64, 60—63, 61—62) + 8 (66—73, 67—72, 
68—71, χ—70, 69—x) + 2 x 8 (89) + 9 (die Blätter sind falsch ge-
ordnet; man lese: 90, 91, 97, 92—94, 96, 95, 98. Zusammenhang: 
90—98, 91+97—χ, 92—96, x—95, 93—94) + 8 (106) + 8 (107—114, 
108—113, 109—112, 110—x, x—111) + 2 x 8 (130) + 9 (131—139, 
132—138, 133—χ, 134—135, 136—137) + 8 (140—147, 141—146, 
142—145, 143—χ, x—144) + 8 (148—x, x—155, 149—154, 
150—153, 151—152) + 2 x 8 (171) + 8 (172—179, x—178, 173—174, 
175—χ, 176—177; dieses Heft enthält mehr Text als üblich) + 9 
(180—χ, 181—188, 182—187, x—186, 183—x, 184—185) + 3 x 8 
(212) + 5 (x—217, 213—216, 214—215) + 8 (218—225, 219—x, 
χ—224, 220—223, 221—222) + 2 x 8 (241) + 8 (242—249, 243—x, 
χ—248, 244—247, 245—246) + 7 (250—x, 251—256, 252—255, 
253—254). Es sind offenbar mehrere Blätter herausgeschnitten und 
durch neue ersetzt worden. Die neuen Blätter sind: 45 = S. 95, 
30—98,6; 47 = 101,69—105,54; 52 = 114,5—116,77; 65 = 142, 
26—145,13; 69 = 152,3—155,73; 91/97 = 202,25—206,65; 110+111 
= 250,14—255,36; 136+137 = 319,58—324,82; 143 = 337,49—340, 
32; 155 = 372,50—379,88; 173+174 = 426,12—433,2; 176+177 = 
436,74—442,51; 181—216 = 450,59 δυσχεραίνειν —540,28; 219 = 
546,63—550,31; 243 = 612,54 άπολικμών —615,26 διά τοϋδε. 

Das Ende von fol. 231- fällt mit dem Ende des ersten Teiles des 
Werkes (S. 582,46) zusammen; ob das Zufall ist, muß dahingestellt 
bleiben. 

Außer der Erneuerung vieler Blätter bezeugen unzählige Ände-
rungen im übrigen Text, daß die Hs. überarbeitet wurde. Viele Wörter 
oder Sätze sind sorgfältig ausradiert und ein neuer Text ist mit gleicher 
Sorgfalt an ihrer Stelle gesetzt. Da es sich oft um Erweiterungen 
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handelte, wurde der neue Text zum Teil auf den Rand geschrieben. 
Wo Blätter ausgewechselt worden sind, wurde einige Male schon auf 
dem vorangehenden Blatt mit dem neuen Text begonnen. Es war ein 
und derselbe Kopist, der die Hs. abschrieb und überarbeitete. 

Auch die Marginalien stammen größtenteils von ihm. (Die meisten 
liest man auch in W, einen nicht geringen Teil ebenfalls in A.) Wichtige 
Notizen findet man fol. 142 zu S. 335,20/1, 192 zu 479,41, 193T zu 
483,51 und 205 zu 511,54. Einige Worterklärungen, z. B. fol. 41 zu 
S. 87,9 αίγάγρων: aiyáyypivoc είδος νοσήματος κατά τρόπον μετα-
φορικόν und 75 zu 166,11 άσπίδες: ai λεγόμεναι δόρκαι rühren von einer 
späteren Hand. Die Notizen auf fol. 31T zu S. 66,15ff. σημείωσαι 
άπανθρωπίαν γραικών καί ωμότητα und 165Τ zu 403,76 ff. ψευδή λέγεις 
entstammen vermutlich der Feder eines (pro)lateinischen Lesers; 
eine dritte Notiz dieser Hand auf fol. 216v zu S. 540,20/3 ist ausradiert 
worden, aber noch halbwegs lesbar: ση(μείωσαι) τό καινότροπον των 
γραικών· όμολογοϋσι γάρ <νϋν ότι ό) πάπας άεί ποτε τ(ήν) πρ^ωτοκα-
θεδρίαν) είχε. 

Fol. 1ν ist leer; dieses Blatt ist sehr schmutzig. Gekritzel, das man 
kaum entziffern kann, verunziert außer dem leeren Teil von l r auch 
den unteren Rand von 2r, 3r, 5r, l l r und 22r. Auf fol. 1T und 256T 

liest man in der gleichen „Schrift" fromme Zitate oder Ansätze davon, 
ζ. Β. κς φοτΐσμός μοϋ· καί σηρ· μοΟ τήν ναφωβυθη (vgl. Ps. 26,1) oder 
ω πανημνητε μερ ή τεκουσα τόν παντον αγιον άγιοτατον λόγον δεξαμενή 
τήν νήν προσφοραν (vgl. Akathistos Hymnos, Oikos 24, Beginn). 
Verantwortlich für diese Kritzeleien ist ein Mönch, dessen Namen man 
am unteren Rand von fol. 256r findet. Uspenskij (s. F. Uspenskij, 
Über die Niketashss. der Pariser Nationalbibliothek [russ.], Zurnal 
Ministerstva narodnago prosvescenija 194 [1877] 64—79, S. 66) 
glaubte zwei Namen zu entdecken: Laurentios Monachos und Neilos; 
der Name Neilos ist aber sicher nicht da. Ich lese: ε τόν τών τωκο-
δάλην έν έν μου τού τάπεινού / λαβρετίου μώνάχού καί τάπείνού. 

Die Hs. wurde etwa zwischen 1673 und 1682 von Jean-Baptiste Colbert (1619 
bis 1683), vermutlich durch Kauf im Orient, erworben (s. L. Delisle, Le Cabinet des 
Manuscrits de la Bibliothèque Impériale, Bd. I, Paris 1868, S. 446—8). Die „Papiers 
relatifs à la formation de la bibliothèque de Colbert", gesammelt und aufbewahrt 
im Cod. Par. lat. 9363, erwähnen den Codex nicht. Im Cod. Mélanges de Colbert 77, 
Deuxième et dernier Volume contenant la suite de l'inventaire fait après le décès 
de Monseigneur Colbert usw., fol. 680Tff. wird unsere Hs. mit sieben anderen (Nr. 
1506—1613) zusammen taxiert: „sept volumes en velin et en papier prisez ensembles 
six livres d'or." Colberts Bibliothek wurde 1732 der königlichen einverleibt (s. 
Delisle, o. c., S. 439ff.). 

Uspenskij, o. c., S. 65—66 (der die Blätter noch ohne Paginierung vorfand); 
E. Miller, Recueil des Historiens des Croisades. Historiens Grecs, Bd. II, Paris 1881, 
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S. 131 f. (dazu BZ 67 [1964] 305 Anm. 5); H. Omont, Inventaire sommaire des 
manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale etc.. Bd. II, Paris 1888, S. 141; 
H. Leicht, Studien zur Textgeschichte des Niketas Akominatos, Diss. München 1922, 
handgeschr. Der Verweis auf diese Hs. in Travaux et Mémoires IV (1970) 336 Anm. 
41 und daraus in Scriptorium 26 (1972) 431 Nr. 999 muß ein Irrtum sein. 

R = Vaticanus graecus 169 (früher 145), 13. Jh., Papier, II + 
240 BL, 238 χ 161 mm. 

Inhalt: Niketas Choniates' Geschichtswerk. 
Anfangsseiten der Bücher: Prooimion: 1, I : 2τ, I I : 27v, I I I : 38v, 

IV: 51', V: 63, VI: 75-, VII: 87', VIII: 99', IX: 108, X: 128, XI : 145, 
XII : 161, XII I : 178, XIV: 190, XV: 203, XVI A: 211, XVI Β: 
219, XVII: 224', XVIII: 232, XVIII A ohne Überschrift; am Rand: 
φυγή τοΰ βασιλέως εκ rf¡s πόλεως: 225,7. Ende S. 582,46. 

Die Lagenzählung, auf dem unteren Rand der letzten Seite jedes 
Heftes, fehlt fol. 8 ' und vom 16. Heft an. Zusammensetzung : 30 χ 8. 

Von einem Kopisten geschrieben. Der Codex hat eigene Lemmata, 
für welche im Text Zeilen oder Teile von Zeilen ausgespart wurden; 
an manchen Stellen, bes. von fol. 131 an, ist der reservierte Platz 
leer geblieben. 

Unter den Marginalien findet man Gemütsäußerungen zum Text, 
wie ζ. B. fol. 127' zu S. 274: ώ της ανοχής σου Χριστέ βασιλεϋ und ein 
paar Erläuterungen, z .B. 2 ' zu 4,83ff.: Ίω(άννην), Ίσαάκιον καί 
Άνδρόνικον· ή δε θυγάτηρ τούτ(ου) "Αννα είχε τόν Νικηφόρον κυρ 
Βρυέννιον, Μαρίαν κυρ Νικηφόρος, τήν δέ Εύδοκίαν τόν Ίασίτην κϋρ 
Μιχαήλ, καί Θεοδ(ώ)ρ(α) κυρ Κω(νσταντίνω) τώ Κουρτυκίω, 20 zu 
35,29: ετών δέκα καί οκτώ εΰρίσκετο, ότε επολέμησεν ό βασιλεύς κϋρ 
Μανουήλ. Erwähnung verdient auch die Notiz auf fol. 21 zu 37,85/6: 
αύτη ή λίμνη γέμουσα βατράχους· γωναΤς έβάρυναν τόν βασιλέα, 
σιγητικόν -πρόσταγμα εστειλεν είς αυτούς καί έπαύσατο τού λέγειν. 
Der Kopist schickte seiner Arbeit ein Gebet voraus (auf dem oberen 
Rand von fol. 1): Χ(ριστ)έ προηγού τών έμών πονημάτων und be-
schloß sie (fol. 240'): παμμεδέοντι π(ατ)ρί σύν υίεί πν(εύματ)ι δόξα. 

Der Codex befindet sich seit Papst Sixtus IV. (1471—1484) in der Vaticana 
(s. C. Haase, Ein altes Verzeichnis der griechischen Handschriften in der Vaticana, 
Serapeum 12 [1852] 129—279, Nr. 413 [S. 242]). Die Überschriften der Bücher, 
die zu dem hier verzeichneten Niketascodex einzeln aufgeführt werden, stimmen 
zwar nicht bis ins Detail, aber doch am besten mit denen im Vat. gr. 169 überein, 
der außerdem als einzige der vatikanischen Niketashss., wie Nr. 413 des Verzeich-
nisses, mit der Regierung des Alexios V. endet. Hinzu kommt, daß für Nr. 413 
noch eine zweite Schrift verzeichnet wird: Γεωργίου πόνημα τοΰ καί Πισσίδους — 
περί θέρους — περί θαλάσσης usw. Auf dem letzten Blatt von R (240') sieht man noch 
Spuren, die durch den Abdruck eines verzierten roten Initialbuchstabens O ver-
ursacht worden sind. Dies setzt eine verlorengegangene Fortsetzung der Hs. voraus, 
die man im Codex Vaticanus graecus 1898, fol. 166—201 wiedergefunden hat. 
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s. P. Canari, Bibl. Αρ. Vat. Codd. manu scripti recensiti. Codices Vaticani graeci. 
Codd. 1745—1962, I, In Bibl. Vat. 1970, S. 565 f. In R oder in einer Vorlage, auf 
welche R zurückgeht, könnte einst ein anderes Werk des Niketas (Panoplia dogma-
tike, Reden und Briefe) vorausgegangen sein; nur in dieser Hs. fängt die Überschrift 
mit Toö αύτοΰ an. 

Io. Mercati — P. Franchi de' Cavalieri, Bybliothecae Apostolicae Vaticanae 
codices manu scripti recensiti . . . Codices Vaticani graeci. Bd. I, Romae 1923, 
S. 193f.; P. Canart — V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della 
Biblioteca Vaticana, Città del Vaticano 1970, S. 383f. 

V = Vaticanus graecus 163 (früher 715), 13. Jh., Papier, VII + 
303 Bl., 334 χ 233 mm. 

Fol. 1—61 : eine anonyme Chronik (s. dazu G. Moravcsik, By-
zantinoturcica, Bd. I, «Berlin 1958, S. 515—8). 

61- leer. 
62—102-: Konstantinos Manasses' Verschronik (ed. Bonn. S. 

3—286). 
103r leer, 103T ebenfalls, bis auf eine Notiz zur Überschrift des 

nächsten Werkes (s. S. 1, 1/3 app.). 
104—220v: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk. 
221—268-: Johannes Kinnamos' Geschichtswerk (ed. Bonn. 

S. 3—300 ; dazu F. Wilken, Rerum ab Alexio I . . . gestarum, Heidel-
bergae 1811, S. XVIII—XXII mit Anm. 17; F. Babos, Adalékok 
Kinnamos szôvegtôrténetékez [Symbolae ad historiam textus Cinna-
mi], Budapest 1944; P. Wirth, Zur Frage nach dem authentischen Titel 
von Johannes Kinnamos' Geschichtswerk, Byzantion41 [1971] 375 bis 
377). 

269—302: Georgios Akropolites' Geschichtswerk (ed. Heisenberg, 
I, 3—189). 

Zu Niketas: 
Anfangsseiten der Bücher: Prooimion: 104, I : 104v, I I : 113, I I I : 

117v, IV: 122-, V: 127, VI: 131-, VII: 136, VIII: 140-, IX (als τόμος 
όγδοος bezeichnet; auch die weiteren Bücher werden entsprechend 
durchgezählt; der Kopist hat versehentlich das 7. Buch Manuels mit 
dem 7. des ganzen Werkes gleichgesetzt) : 145, X : 153v, XI : 161-, XII : 
168-, XI I I : 175-, XIV: 180, XV ( = A + B ; fol. 191- vor Β der Unter-
titel θάνατος τοΰ £ηγός Άλαμανίας) : 186, XVI (Β schließt fol. 201, letzte 
Zeile ohne jede Trennung an A an): 195-, XVII: 203-, XVIII: 206, 
XVIII A (überschrieben: του αυτού Χωνειάτου· τόμος όκτωκαιδέκα-
τος) : 207, XIX (nicht mehr durchgezählt) : 209 (XIX Α, ohne Unter-
titel: 211-), XIX Β (περί τοΟ έκ Φλάντρας Έρρη): 220. Es folgt, auf 
fol. 220-, der Schlußabschnitt der Fassung LO, der aber unvollständig 
geblieben ist; s. dazu unten Va. 
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Die Blätter 1, 2, 112, 302, 303 sind im 15. und 16. Jh. zur Er-
gänzung verlorengegangener Textteile neu eingefügt worden. Fol. 112 
gehört zum Niketastext und enthält S. 42,27—47,66. Fol. 105 ist 
teilweise erneuert, s. S. 6,42 app. 

Die Hefte sind auf dem unteren Rand der letzten Seite numeriert, 
allerdings nur bis fol. 221. Zusammensetzung: I + V + 2 (1 u. 2 er-
setzen ein einziges verlorengegangenes Bl., s. fol. 3 mg. sup.) + 7 + 
6 x 8 + 4 + 5 x 8 + 2 + 1 4 x 8 + 5 + 1 0 x 8 + l + 2 . 

Drei Kopisten: a: 1—220, b: 221—268, c: 269—301. 
Die Marginalien zum Niketastext sind auf drei Hände zu verteilen. 

Der Kopist selbst trug viele Lemmata ein, die in anderen Hss. oft 
ihre Parallele haben. Von einer zweiten Hand rühren Eintragungen 
auf fol. 115 (Nr. 2), 124', 126, 158' (zwei), ein Scholion auf 167'?, 
169', 170, 173, 174, 175, 176', 177 und alle weiteren mit Ausnahme 
derer auf 195, 206' Nr. 2 u. 3 und 208 Nr. 1. Es sind Notizen zum In-
halt, u. a. chronologische Angaben, Gemütsäußerungen und Ähnliches 
mehr. Erwähnung verdienen die folgenden: fol. 115 zu S. 60,45: 
εκστρατεία πρώτη των 'Αλαμανών κατά τε Τούρκων καΐ Σαρακηνών 
τών êv 'Ασία- γενομένη έν §τει άπό κτίσεως κόσμου ,ςχξω, ώς από της 
άναγραφής τών βασιλικών συνάγεται; 175 zu 391,32: ποϋ νϋν τό ύγρόν 
τούτο πυρ καί θαϋμα μέγα; πώς ή τούτου κατασκευή τήν τών Βενετί-
κων μάλιστα γνώσιν διέφευγε; 176 zu 401,19: έκστρατεία τών 'Αλαμα-
νών δευτέρα κατά τών Σαρακηνών έπί της βασιλείας Ίσαακίου του 
'Αγγέλου- γενομένη κατά τό άπό κτίσεως κόσμου ,ςψ' §τος, ώς άπό της 
χρονικής άναγραφής τών βασιλέων συνάγεται; 177 zu 404,10: οία ήσαν 
ποτέ τά παλάτια τών Βλαχερνών· και οία νυν γεγόνασι· φεϋ τής συμ-
φοράς; 218 zu 639,70: ση(μείωσαι) πόθεν εχει τήν ρίζαν ή τών Τρα-
πεζουντίων βασιλεία; s. auch oben S. 1 Anm. 2 und für drei weitere 
über Kalojan von Bulgarien: J.-L. van Dieten, Niketas Choniates. 
Erläuterungen usw., S. 132. Von dieser zweiten Hand sind auch einige 
Korrekturen, die als Konjekturen betrachtet werden können. Dem 
Besitzer Johannes Chortasmenos3 sind drei Notizen zum Niketastext 
zuzuschreiben, zwei auf fol. 206' zu S. 569,7 und eine auf 208 zu 576,1. 
Die erste Eintragung ist eine Zeile aus einem Gedicht des Patriarchen 
Germanos II. : ρεΐτε δακρύων όφθαλμοί κρουνούς ήματωμένους (vgl. 
Κ. Horna, Einige unedierte Stücke des Manasses und Italikos, Wien 
1902, S. 13,11), die zweite: ση(μείωσαι) ότι έν ϋτει άπό κτίσεως κόσμου 

8 Johannes Chortasmenos war Notar des Patriarchen von Konstantinopel, Schrei-
ber, Buchbinder und Besitzer von Hss. in einer Person. Zu ihm s. H. Hunger, 
Johannes Chortasmenos (ca. 1370—1436/7). Briefe, Gedichte und kleine Schriften. 
Einleitung, Regesten, Prosopographie, Text (Wiener byzantinistische Studien, 
7), Wien 1969. 
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5ωψωιβω
( μηνός άπριλλίου ιβ', ήμέρα δευτέρα, τεσσαρακοστή μεγίστη 

Ικτη έβδομάδι των νηστειών έάλω ùrrò Λατίνων ή Κωνσταντινούπολις. 
Die dritte auf dem oberen Rand von fol. 208v wiederholt einen Teil 
einer Notiz der zweiten Hand auf demselben Blatt: μονωδία του 
θαυμαστού συγγραφέως ούτως ευδιάθετος usw. (s. S. VII Anm. 2), 
nämlich: μονωδία του θαυμαστού συγγραφέως έπΐ τη Κωνσταντινου-
πόλει. 

Der älteste uns bekannte Besitzer der Hs. war der genannte Chortasmenos, 
der sie, wie man fol. 301T liest, im Dezember 1391 erwarb: τό βιβλίου τούτο κτήμα 
έστίν έμοΰ Ιωάννου νοταρίου τοΰ Χορτασμένου- ώνησάμην δέ αύτό μην! δεκεμβρίω Θ' 
Ινδ. ÍTOUS S°U ~^\ου· Sie befand sich noch in Konstantinopel, als die Türken 1453 
die Stadt belagerten, s. fol. 233 (zu Kinnamos S. 75,3ff.) : περί τοΰ κάστρου τη; 
Κωνσταντινουπόλεως οίον ή ν τότε καΐ οίον êcrrl νυν. ώ της άνεκδιηγήτου καΐ άνεννο-
ήτου τήΐ άφράστου συμφοράς, ήυίκα γάρ έγώ τά έλεεινά ταύτα φήματα εγραφον, 
Τούρκοι τήν Κωνσταντίνου πολιορκοϋσι etc.4 Der Codex muß noch 1453 oder bald 
darauf nach dem Westen gekommen sein; er befindet sich seit Papst Nikolas V. 
(1447—1455) in der vatikanischen Bibliothek (s. E. Müntz — P. Fabre, La biblio-
thèque du Vatican au 15e siècle, Paris 1887, S. 340). Er ist einer der Codices „quos 
concessit (Callistus III) ad usum vite Revml dni Cardinalis Rutheni X Maii anno 
pontificatus sui primo" ( = 1455) (s. Invent. Cosm. de Montferrat Nr. 373 (20) in: 
R. Devreese, Le Fonds grec de la Bibliothèque Vaticane des origines à Paul V, 
Città del Vaticano 1965, S. 38). Im J. 1797 wurde er zusammen mit anderen von 
Napoleon I. nach Paris transportiert und blieb dort bis 1811; das Siegel der Pariser 
Bibliothek auf fol. IV, 3 und 303 zeugt noch von diesem Aufenthalt (vgl. J. Vorstius, 
Handbuch der Bibliothekswissenschaft, Bd. III , Leipzig 1942, S. 1015). In dieser Zeit 
wurde er von Wilken studiert (s. F. Wilken, o. c„ S. XVIII—XXII) . 

F. Wilken, 1. c. ; C. Neumann, Griechische Geschichtsschreiber und Geschichts-
quellen im zwölften Jahrhundert, Leipzig 1888, S. 83; A. Heisenberg, Studien zur 
Textgeschichte des Georgios Acropolites, Landau 1894, S. 6—8 (H. kannte die Hs. 
damals nur durch eine ihm von Th. Preger zugesandte Notiz) ; ders., Georgii Acropo-
litae Opera, Bd. I, Lipsiae 1903, S. IV—VI (die Angaben sind nicht fehlerfrei; 
die Datierung, 14./15. Jh. ist sicher falsch) ; Leicht, o. c., S. 23—5; Mercati-Cavalieri, 
o. c., S. 185—7; Canart-Peri, o. c., S. 382—3. Der Codex wurde, was Niketas be-
trifft, bisher nur benutzt für das sogenannte Fragment „De Statuis" (s. unten) 
und für zwei Fragmente, die in den früheren Niketasausgaben fehlten, s. BZ 49 
(1956) 311—7. 

O = Oxoniensis Bodleianus Roe 22 (früher Cl. II No. 268), a. 1286, 
Pergament, IV + 560 + 1 Bl., 308 χ 228 mm. 

Fol. 1—423: Niketas Choniates' Panoplia dogmatike (vgl. J. L. 
van Dieten, Zur Überlieferung und Veröffentlichung der Panoplia 
dogmatike des Niketas Choniates, Amsterdam 1970, S. 8—13). 

1 Diese Notiz ist nicht vom Kopisten der Hs. ; s. F. Wilken, Rerum ab Alexio I . . . 
gestarum, Heidelbergae 1811, S. XXI, dessen Berichtigung zu Fabricius, Bibl. 
Gr., ed. Harles, Bd. VII, S. 734 von Sp. Lampros, Neos Hellenomnemon 5, 
S. 260, übersehen wurde. 
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423,28—450,24: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk ab S. 535,3 
dieser Ausgabe. 

450,25ff. : varia theologica (s. dazu Coxe, o. c. infra). 
Der uns hier interessierende Teil schließt ohne Überschrift an die 

Panoplia an. Der Übergang ist nur durch einen roten Initialbuchstaben 
gekennzeichnet. Das Ganze ist eingeteilt in zwei Bücher; das erste 
umfaßt außer XVI Β auch XVII (Anfang fol. 426',26), XVIII (Anf. 
431v,9) und XVIII A (Anf. 433,20); Ende 436',23 = S. 582,46. Das 
zweite Buch ist überschrieben τόμος δεύτερος (dazu auf dem Rand ß') ; 
der Anfang = S. 585,58, d. h. der Prolog, S. 583—585,57 fehlt. In 
diesem Buch gibt es eine große Lücke: fol. 440,17 Mitte springt der 
Text von S. 596,38 σκύφων auf 613,79 κατά über; es fehlt S. 596, 
38—603,23 und 612,36—613,79. Die Anordnung des Textes ist 585, 
58—603,23; 612,36—627,84; 631,17—636,65; 628,15—631,16; 605, 
65—608,50; 604,53—59; 608,50—611,30/5; 647ff. Den Abschluß, 
ab fol. 447,14 = S. 611,35/647,1, bildet das sogenannte „Fragmentum 
de Statuis Constantinopolitanis", das die Beschreibung des lateini-
schen Patriarchen von Konstantinopel, den Bericht über die Plünde-
rung der Kaisergräber und des Tabernakels der Großen Kirche, sowie 
die Ekphrasis der von den Kreuzrittern eingeschmolzenen Erzbilder 
der Kaiserstadt zum Inhalt hat. 

Der erhaltenen Quaternionenzählung entspricht die Zusammen-
setzung der Hs. = 70 χ 8. Der Codex wurde, mit Ausnahme der 
später vorgefügten Inhaltsangabe zur Panoplia, fol. IIV—III, und 
einigen Eintragungen, ζ. B. auf fol. IV, von einem Kopisten geschrie-
ben, der seine Arbeit, fol. 560, mit einem Vers abschloß, in welchem 
er sich als ein Mönch namens Jonas zu erkennen gibt. Eine Notiz 
auf fol. 560T erwähnt den Auftraggeber des Kopisten, Konstantinos 
Maurozomes, und nennt als Datum, an dem Jonas seine Arbeit 
vollendete, Donnerstag den 15. Mai 6704 der 14. Indiktion = 15. 5. 
1286. Eine weitere Notiz, ebd., bezeugt, daß die Hs. einst im Besitz 
des Dreifaltigkeitsklosters von Chalki war. 

Der Codex kam in den Westen durch Thomas Roe, in den Jahren 1621—1628 
Botschafter Englands an der Pforte. Roe schenkte sie mit 27 anderen der Universi-
tätsbibliothek von Oxford (vermerkt auf fol. III) (vgl. W. Dunn Macray, Annais 
of the Bodleian Library Oxford, Oxford 1890, S. 72). 

J. Langbaine, Adversaria 9, S. 25—29 (verfaßt vor 1647; nicht veröffentlicht); 
Codex Parisinus Suppl. gr. 865, fol. 1—3 = Kopie von Langbaines Arbeit durch 
J. E. Grabe für J. Boivin, a. 1700; Magnus Crusius, Dissertatio epistolica ad Em.ss. 
atque Rev.ss. Dn. Christianum Wormium etc., Lipsiae 1728, S. 17; F. Wilken, 
Geschichte der Kreuzzüge, Tl. 5, Leipzig 1829, Beilage II; H. O. Coxe, Catalogi 
Codicum Mss. Bibliothecae Bodleianae pars prima, recensionem codd. gr. continens, 
Oxonii 1853 (Repr. with corrections from the edition of 1853, Oxford 1969), S. 
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DIE HANDSCHRIFTEN XXVII 

480—2; van Dieten, 1. c.; ders., Nicetae Choniatae Orationes et Epistulae (CFHB 
Ser. Berol., 3), Berolini 1972, S. XVI. 

L = Laurentianus IX 24, ausg. 13. Jh., Papier, 385 Bl., 342 χ 
255 mm. 

Fol. 3—362 : Niketas Chômâtes' Panoplia dogmatike (s. van Dieten, 
0. c., S. 13—15), mit Inhaltsangabe fol. 1—2T. 

362τ—384τ: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk ab S. 535,3; An-
ordnung wie in Cod. O, aber ohne die Lücke jener Hs. 

Der historische Teil ist hier durch einen „Zwischentitel" ενταύθα 
ή άλωσις της πόλεως καΐ τινά των μετά ταύτα συμβάντων vom Text 
der Panoplia getrennt. Fol. 365 ist nach Zeile 9 vor dem Anfang von 
Buch XVII eine Zeile freigelassen ; ebenso 368T nach Zeile 14 vor dem 
Anfang von Buch XVIII, während ein neuer Absatz, 370,10 den Be-
ginn von XVIII A hervorhebt. Der Anfang des zweiten Buches ist 
fol. 373T, 15 nur auf dem Rand mit τόμος δεύτερος angedeutet. Der 
Schlußabschnitt (s. zu Cod. O) beginnt fol. 382,16 (ohne jede Tren-
nung) ; auf dem Rand liest man dazu: „Fabricius inde ab finem edidit 
hoc fragmentum T. VI. p. 408." 

Die Quaternionenzählung fehlt für die beiden letzten Hefte. Die 
Bl. 30 und 31 ersetzen ein verlorengegangenes Blatt, dessen Text sie 
enthalten. Zusammensetzung: 2 + 3 x 8 + 9 (7 + fol. 30 u. 31) 
+ 41 χ 8 + 10 (8 + ein hinzugefügtes ? Doppelblatt 369—370) + 10 
(378—381 und 379—380 später hinzugefügt?). 

Marginalien von Bedeutung gibt es zu unserem Text nicht. 
Ein Leser hat, nach Abschluß seiner Lektüre, auf fol. 385 Verse eingetragen, 

die, soweit noch lesbar, von Bandini in seinem Katalog veröffentlicht worden sind. 
Vor der Überschrift dieser Verse liest man τοΰ Θεσσαλονίκης Μεσοποταμίτου. 
Diese Eintragung ist nicht, wie Bandini vermutete, mit den Versen zusammenzu-
bringen ; sie ist von einer anderen Hand, und deutet wohl einen ehemaligen Besitzer 
der Hs. an, über dessen Identität ich keine Vermutungen anstellen will. Ein weiterer 
Besitzer, dessen Namen man jetzt auf einem Zettel liest, der auf der Innenseite 
des Hinterdeckels aufgeklebt ist, war der Priester und Beichtvater Markianos. 
Die Hs. wurde vielleicht von Janos Laskaris für Lorenzo il Magnifico im Orient an-
gekauft; jedenfalls gehört sie spätestens seit 1495 zur Mediceischen Bibliothek. 

A. Bandini, Graecae ecclesiae vetera monumenta ex bibliotheca Medicea, 
Bd. III, Florentiae 1763, S. 2—4; ders., Catalogue Codicum Mss. Bibliothecae 
Mediceae Laurentianae etc.. Bd. I, Florentiae 1764, S. 430—2; Leicht, o. c., S. 34f.; 
A. Michel, Humbert und Kerullarios, Bd. II, Paderborn 1930, S. 66f.; van Dieten, 
1. c. und Nicetae Choniatae Orationes etc., S. XVI. 

A = Vaticanus graecus 1623 (früher 1588), ausg. 13. Jh., Papier, 
I + 222 Bl., 334 χ 260 mm. 

Fol. 1—135: Zonaras' Annalen Lib. VI—XVIII (ed. Dindorf II, 
1 — IV, 260). 

136—222T: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk. 
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XXVIII EINLEITUNG 

Anfangsseiten der Bücher: Prooimion und I : 136, I I : 143T, I I I : 
147, IV: 152, V: 156, VI: 160, VII: 163V, y i l l : 168, IX : 172, X : 
180, XI : 186v, XI I : 192, XI I I : 197-, XIV: 201, XV A: 206, XV B: 
210, XVI: 213v, (XVI B: 218), XVII : 219-, XVIII : 222. Der Text 
bricht 222v mit den Worten τόυ εΐκή περιφοιτώντα λαόν. oí δ ' (S. 570, 
41) ab. 

Der Codex hat durch Feuchtigkeit gelitten, der Text ist aber gut 
lesbar geblieben. Der ursprüngliche Zusammenhang der Blätter ist 
nicht mehr festzustellen, da die Hs. neu geheftet worden ist. Der 
Kopist hat seine Schreibfehler sorgfältig korrigiert und am Rand 
viele Lesarten einer zweiten (und einer dritten ? ) Vorlage verzeichnet. 
Er begann seine Niketaskopie mit dem Gebet: Χ(ριστ)έ προηγ(ού) 
τ ω ν εμών ΤΓονημ(ά)τ(ων). 

Marginalien gibt es von zwei Händen. Ein Leser trug etwa im 
15. Jh. zum Teil griechisch, zum Teil lateinisch Namen von Personen 
und Völkern ein, über welche Niketas an der betreffenden Stelle 
spricht. Dem Kopisten selbst sind außer Lemmata, welche meistens 
auch die Hss. V und/oder Ρ haben, mehrere interessante Notizen zu 
verdanken: fol. 143T zur Überschrift des ersten Buches über Manuel I. 
Komnenos: δει είδέναι ώς ό συγγραφεύς ούτος πλατέως τά κατά τον 
βασιλέα Μανουήλ διήγηται, έπε! καΐ πρόφασις αύτη s της συγγραφής τά 
τοϋ βασιλέως τούτου γεγένηται; 189-, 210 und 210- zu 335,20/1, 
479,41 und 483,51 die gleichen, die Cod. Ρ zu diesen Stellen hat ; 
210- zu 485,6: oí έξ αίματος της δεσττοίνης ήσαν ö τε αδελφός αύτης 
Βασίλειος ό Καματηρός, ό καί λογοθέτης χρηματίσας τού δρόμου, καί 
ετεροι. εξαιρέτως γάρ ούτος αύτήν της άρχής εκσφαιρισθηναι έσπού-
δασεν έγκλημα μοιχείας κατ' αύτης ένστησάμενος; 214- zu 511,54 
wieder die gleiche Notiz, wie Ρ zur Stelle. Vereinzelt findet man 
Worterklärungen oder sonstige Erläuterungen, wie ζ. B. fol. 206 zu 
S. 452,3: τοΟτό έστι δ λέγει, ότι ούκ ήλέησεν Άνδρόνικον ό Ίσαάκιος, 
αλλ1 έξέδωκεν αύτόν είς θάνατον καί δια τοϋτο Ιτυφλώθη καί αύτός 
κατά τήν πατρφαν τ φ Άνδρο νίκω μονή ν; s. auch S. 359, 2 app. 

In den alten Bibliotheksinventaren der Vaticana sucht man vergebens Angaben, 
die eindeutig auf diesen Codex zu beziehen wären. Der Katalog, den der Bibliothekar 
Augustinus Steuchus im J. 1664 für den französischen Kardinal Hippolytus anferti-
gen ließ und der im Cod. Parisinus gr. 3062 bewahrt geblieben ist, erwähnt ihn viel-
leicht unter Nr. 65: Ιωάννου μονάχου του Ζωναρά ίπιτομή παλαιών Ιστοριών άττό 
γενέσεως κόσμου· τοϋ αύτοΰ περί τά$ των αυτοκρατόρων ίστορία;. Aus dem 16. Jh. 
ist auch die Notiz, die eine gallische Hand zur Überschrift des Niketastextes ein-
getragen hat: Nicetae Choniatae De Comneno Imperat. et aliquibus Imperat. 
orientalib(us). 

C. Gianelli, Bybl. Ap. Vat. etc. Codices Vaticani Graeci, Bd. V, In Bibliotheca 
Vaticana 1960, S. 291—3; Canart-Peri, o. c., S. 619. 
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DIE HANDSCHRIFTEN XXIX 

D = Vaticanus graecus 168 (früher 1041), 13./14. Jh., Papier, 
TI + 289 BL, 260 χ 191 mm. 

Inhalt: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk. 
Anfangsseiten der Bücher: Prooimion: 1, I: 2T, II : 23', III: 38, 

IV: 49', V: 58', VI: 73', VII: 87', VIII: 103, IX: 115, X: 137, XI: 
160', XII: 181', XIII: 198', XIV: 213, XV: 231, XVI A: 239', 
(fol. 245 zu S. 518,5: τόμος y'), XVI Β (mit eigener Überschrift, s. 
den app. zur Stelle) : 248', XVII (id.) : 254, XVIII (id.) : 262', XVIIIA 
(mit Überschrift): 265', XIX: 271', XIX A: 279. Ende: 614,7/10b. 

Einige Blätter sind an falscher Stelle eingeheftet: 29 ersetzt zwei 
verlorengegangene Blätter und gibt eine Zusammenfassung des 
Textes S. 21,59 εφίσταται —24,25 γήλοφον; es ist zu lesen nach fol. 12, 
und zwar zuerst die Versoseite; 145 ist zu lesen nach 162, auch hier 
zuerst die Versoseite; 287 bringt eine Ergänzung zum Text von 28', 
nämlich das Fragment, das ich BZ 49 (1956) 314r—5 (= S. 57,53—58, 
82 dieser Ausgabe) veröffentlicht habe. Zwischen Bl. 188 und 189 
sind mehrere Blätter mit Verlust des Textes S. 369,81—377,56 aus-
gefallen. Bl. 216' hat ohne ersichtlichen Grund nur drei Zeilen (ganz 
unten) mit dem Text S. 426,88—91 (άλ)λ' — εχομεν. Die Nume-
rierung der Hefte ist nur zum Teil erhalten (32': δ', 63': ζ' usw.). 
Zusammensetzung: II + 12 + 8 (20) + 11 (10+1, fol. 29, von einem 
Bearbeiter eingefügt) (31) + 8 (39) + 6 (45) + 2 (47) + 2 x 8 (63) + 
5 X10 (113) + 1 (114, vom Kopisten eingefügt) + 3 X10 (144) + 1 
(145, vom Bearbeiter eingefügt) + 10 (155) + 8 (163) + 4 (167) + 8 
(175) + 9 (184) + 4 (188) + 7 (vor 189 sind Blätter ausgefallen) 
(195) + 2 χ 10 (215) + 1 (216, vom Kopisten eingefügt) + 8 (224) + 2 
(225—226, vom Bearbeiter eingefügt) + 4 (230) + 10 (240) + 3 x 8 
(264) + 10 (274) + 4 (278) + 6 (284) + 2 (286) + 1 (287). 

So unregelmäßig wie das Lagenverhältnis ist die Schrift. „Codex 
non una exaratus manu (certe ff. 13—20 alter librarius perscripsit)" 
(Mercati-Cavalieri). 

Die Hs. ist vom genannten Bearbeiter „verbessert" und ergänzt 
worden. Es handelt sich im Vergleich mit Codex Ρ um eine beschränkte 
Überarbeitung. Größere Ergänzungen findet man fol. 287 = S. 57, 
53—58,82; 69 mg. = 143,51—64; 84 mg. = 168,79—169,87; 105 mg. 
= 206,50—52; 145'-·· = 320,77—322,48 σύυοικον zu lesen nach 162',3; 
216mg. = 425,57—68; 217'mg. = 427,25—41; 217'—218 mg. = 428, 
51—62; 225—226' = 443,59—444,10, einzufügen nach fol. 224,7; 
253'mg. = 546,72—547,84. Andere „Lücken", wie S. 203,75—206,47 
436,89—437,15 und 440,85ff. sind fol. 105', 222' und 223' durch 
λείπει angedeutet, aber nicht ergänzt worden. 
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X X X EINLEITUNG 

Die meisten Marginalien sind von einer späteren Hand, die mit fast 
schwarzer Tinte auch kleinere Änderungen im Text angebracht hat. 
An erster Stelle sind die aus Wolfs Ausgabe bekannten Stichoi zu 
erwähnen (42 zur Geschichte des Johannes II. Komnenos, 2 zu Manuel, 
nämlich zu S. 182,58ff. und 183,70, und 1 zu Andronikos S. 323,60), 
von denen aber zwei fehlen (zu S. 38,20 und 323,60). Von den wenigen 
dieser Hs. eigenen Randnotizen verdienen die folgenden Erwähnung: 
fol. 213 zu S. 419,94/5: τήν μονήν της παντανάσσης λέγει; 223ν zu 
439,70: δια τον Θεσσαλονίκης Μεσοποταμίτην ταύτα φησί; 247 zu 532, 
28: δρα μηχάνημα Ιωάννου τοϋ Βλάχου του διά τήν ιτροσοϋσαν 
αυτω άττήνειαν Σκυλοϊωάννου έπονομαζομένου ; 248 zu 535,3: τό 
ρητόν θεολογικόν, eine Notiz, die auf die Verbindung dieses Teiles 
des Werkes mit der Panoplia dogmatike hinzuweisen scheint; 253 zu 
545,50 Δεύτερον: εις τό εξω κιόνιον ενθα ναός ή ν της άγίας "Αννης, 
ούτω καλούμενος διά τό Ικεϊσε άναδήσασθαι έκ δευτέρου τήν 'Ρωμαίων 
άρχήν τον ρινότμητον Ίουστινιανόν. 

Der Codex befand sich im J. 1390 vermutlich noch in Konstantinopel; man liest 
nämlich fol. 289v diese Notiz: μηνΐ άπρ(ιλλίω) ιδ' ήμέρ(α) ε' τυχούσα έβδομάΐ τοϋ 
άγ(ίου) οπτ(ο)στ(ό)λ(ου) θ ω μ δ ΐ ν ετει ,ςωζη ', Ινδ. γ ' , εΙσήχθη ό βασιλεύς κϋρ Ιωάννης 
ό νέοζ Παλαιολ (ό ) γ (os ) eiç τήν Κωνσταντινούττ(ο)λ(ιν) άττό τ(η$) χαρσεΐαξ ττύλης 
(nicht πόλε[ως], wie bei Mercati-Cavalieri steht). Spätestens 1475 kam er in die 
vatikanische Bibliothek; das in diesem Jahr angefertigte Inventar erwähnt ihn unter 
Nr. 102, vgl. Devreese, Fonds Grec, S. 49. 

Mercati-Cavalieri, o. c., S. 192 f. ; Canart-Peri, o. c., S. 383. 

Q = Parisinus Supplementi graeci 607, 10./16. Jh., Pergament, 
III + 129 + II BL, 271 χ 206 mm. 

Fol. 1—6: Niketas Choniates, Fragment des Geschichtswerkes, 
S. 566,39—582,46. 

8—15v : Johannes Chrysostomos, Fragment einer Predigt über das 
Priesteramt (ed. Dübner, S. 294,12—302,21). 

16—103v: Fragmente über die Belagerungstechnik, hg. v. C. 
Wescher, Poliorcétique des Grecs, Paris 1867, S. 283ff. ; s. auch C. Hude, 
ed. Thucydides, Historiae, I, Leipzig 1898, S. VI mit Anm. 5; J. Moore, 
The Manuscript Tradition of Polybius, Cambridge 1965, S. 134/6; 
A. Dain, Les Stratégistes byzantins. Texte mis au net et complété par 
J . A. de Foucault, Travaux et Mémoirs, II, Paris 1967, S. 348/9 (Lit.). 

104—129: Lysias, Or. I, 1 — XXII, 8 (geht direkt oder indirekt 
auf Palatinus gr. 88 zurück). 

Pergament sechs verschiedener Sorten: a. fol. 1—7; b. 8—15; 
c. 16, 17, 88—103; d. 18—20, 82; e. 81, 83—87; f. 104—129. Blätter 
und Hefte sind durcheinander geraten und es fehlen mehrere Blätter. 
Zusammensetzung: 7 + 8 + 2 + 7 + 8 + 6 + 2 x 8 + 7 + 3 + 2 x 8 
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DIE HANDSCHRIFTEN X X X I 

+ 2 + 5 + 2 x 8 + 10 + 16 (genauere Angaben bei Schöne, Über 
den Mynascodex). 

Die sechs Teile der Hs. sind von sechs Kopisten geschrieben. Ein 
paar Eintragungen auf fol. 83v sind einer siebenten Hand zuzuschrei-
ben. Das Niketasfragment, im vorgezeichneten Blattspiegel, s. Kir-
sopp-Lake I. 2. a, ist aus dem 13./14. Jh., das Chrysostomosfragment 
aus dem 10./11. Jh., die Poliorcetica aus dem 11./12. Jh., die Lysias-
reden aus dem 16. Jh. Die Marginalien zum Niketastext sind zum 
Teil dem Messer des Buchbinders zum Opfer gefallen. Beachtung 
verdient die Notiz zu S. 577,19/23; s. den app. zur Stelle. 

In seiner heutigen Zusammenstellung wurde der Codex vom Kronstädter Buch-
binder Lukas („Coronensis") gebunden; auf der Innenseite des Hinterdeckels ist 
ein Zettel aufgeklebt mit der Notiz: „On lisait sur le dernier plat de ce volume, 
avant une réparation de la reliure fai te vers 1900, le nom du relieur en écriture du 
XV e et X V I e siècle: λυκα; κωρονενσηξ ιλλιγατορ ληβρορυμ βυδευσις. ανν. . . 5 .", 
und mit einem Verweis auf Wescher und Schöne. Vielleicht gehörte die Hs. zu jener 
Zeit der Bibliotheca Corviniana an. In dem Fall ist es kein Problem, wie sie in den 
Orient zurückkehrte. Von dort brachte Minoides Mynas den Codex 1843 wieder nach 
dem Westen und behauptete, er habe sie im Athoskloster Vatopedi gefunden. 
Sicher ha t Mynas dort, aber auch in anderen orientalischen Bibliotheken nicht 
wenige Hss. entwendet, s. E. Miller, Poliorcétique des Grecs, Journal des Savants 
1868, S. 182; ders., Le Mont Athos, Vatopédi, l ' I le de Thasos usw., Paris 1889, 
S. 101; A. Dain, Les enquêtes de Minoides Mynas dans les bibliothèques grecques 
d'Asie Mineure (1845), Actes du X e Congrès International d 'É tudes byzantines 1955, 
Is tanbul 1957, S. 264. Nach Mynas' Tod beanspruchte der französische Staat, der 
seine Orientreisen bezahlt hat te , die mitgebrachten Hss. 

C. Wescher, o .e . , S. XV; E.Miller, o .e . , S. 186f.; H. Omont, Inventaire 
sommaire I I I , sub num. ; H. Schöne, Über den Mynascodex der griechischen Kriegs-
schriftsteller in der Pariser Nationalbibliothek, Rheinisches Museum für Philologie, 
N. F. 53 (1898) 432—447; W.Weinberger , Beiträge zur Handschriftenkunde, I. 
Die Bibliotheca Corvina, Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften in Wien. Philos.-hist. Kl. 159 (1908) 6. Abh., S. 45f.; A. de Hevesy, La 
bibliothèque du roi Mattias Corvin, Paris 1923, S. 23 Anm. 7; A. Dain, Les manu-
scrits, Paris 1964, S. 80; in : Bibliotheca Corviniana. Die Bibliothek des Königs 
Mathias von Ungarn, eingel. u. erkl. v. Csaba Csapodi u. Klara Csapodi-Gardonyi, 
München-Berlin 1969, S. 58 f. wird diese Hs. nicht unter den erhaltenen Corvinushss. 
der Bibliothèque Nationale genannt. 

F = Vindobonensis Historicus graecus 53 (früher Kollar-Suppl. 
114, Tengnagel 40, [Blotius] X. 5385, Arm. II. C. 7), beg. 14. Jh., 
Papier, I + 323 + I Bl., 287 X 220 mm. 

Inhalt: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk. 
Anfangsseiten der Bücher: Prooimion: lv , I: 3, II: 24T, III: 35, 

IV: 48\ V: 62, VI: 77, VII: 91-, VIII: 107, IX: 120, X: 150, XI: 174, 
XII: 197, XIII: 220-, XIV: 236-, XV: 253, XVI A: 263, XVI Β: 273, 
XVII: 280v, XVIII: 292, XVIII A (mit Überschrift): 295, XIX: 303, 
XIX A (mit Überschrift): 312. Ende = S. 614,7/10b. 
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XXXII EINLEITUNG 

Es sind mehrere Blätter ohne und eines, vor fol. 249, mit Text-
verlust (S. 445,19—446,59) ausgefallen (s. dazu meinen Aufsatz: 
Wurden aus dem Codex Vindobonensis Historicus gr. 53 fünf Minia-
turen entfernt?, BZ 55 [1962] 224—234; dazu M. Restle, Die Minia-
turen des Cod. Vindob. Hist. gr. 53. Beiträge zur Kunst des christ-
lichen Ostens 3, Recklinghausen 1965, S. 97—108; meine Notiz BZ 50 
[1965] 498). Fol. 85 sind die ersten neun Zeilen = S. 163,14—22 
(μη)χαυήματα — τά ο(ίκεΐα) erneuert worden, da ein Benutzer der Hs. 
versehentlich Tinte darüber ausgegossen hatte; der Schuldige schrieb 
dazu am Rand: σύμβαμα έκ του χυθηναι τό μελάνιον εξ άγνοίας, φ 
σύγγνωτε οί άναγινώσκοντες, ότι ουδείς αλάθητος. 

Die Numerierung der Hefte, auf dem unteren Rand der ersten 
und letzten Seite, ist teilweise erhalten. Zusammensetzung: 1 (=2—1) 
+ 1 1 x 8 + 7 (=8—1 vor fol. 89) + 3 x 8 + 7 (=8—1 vor 120) + 8 
+ 1 0 + 6 x 8 + 7 ( = 8—1 vor 197) + 6 χ 8 + 6 ( = 8—2 vor 249und 
253) + 4 χ 8 + 9 (= 10—1, ausgeschnitten vor 289) + 3 x 8 + 4 + 1. 
Der Codex ist mit zwei ganzseitigen Miniaturen und 23 größeren 
Ornamenten ausgeschmückt (s. dazu BZ 55 [1962] 228—230 und M. 
Restle, 1. c.). 

Die Marginalien sind mit wenigen Ausnahmen vom Kopisten, der 
die Hs. anfertigte. Dazu gehören die schon zu Codex D erwähnten 
Stichoi (Wolfs Quelle, Codex Φ, war eine Kopie dieser Hs.). Von einer 
späteren Hand rührt die bekannte Bemerkung zum Prooimion auf 
dem oberen Rand von fol. 2T: ουκ οίδα τί φης ένθάδε, Χωνειάτα, / σοφόν 
τό σαφές συγγράφων είναι λέγεις, / είτα γρυφώδη καί βαραθρώδη 
γράφεις. Den wenigen übrigen Randnotizen, die dieser Hs. eigen sind, 
kommt keine Bedeutung zu. Zwei oder drei Benutzer haben kleinere 
Korrekturen vorgenommen. 

Die Hs. muß einst im Besitz des Bischofs von Ainos gewesen sein; Verse auf 
einem Pergamentstreifen (früher auf fol. 323 aufgeklebt, jetzt getrennt eingeheftet) 
bezeugen, daß er sie neu einbinden ließ (s. BZ 55 [1962] 224). Im J. 1671 kaufte 
„Hannibal, Imperatoris Maximiliani a secretis" den Codex in Konstantinopel; 
dies geht aus drei Zeugnissen hervor, die auf fol. 323 eingetragen sind und dem 
Käufer bestätigen, daß es sich um das von Niketas selbst geschriebene Urexemplar 
handele, eine Bestätigung, die keinen Glauben verdient (s. ebd. S. 225—8). Obwohl 
eine Blotius-Signatur eingetragen ist, sucht man den Codex im Katalog von 1576 
vergebens (s. H. Menhardt, Das älteste Handschriftenverzeichnis der Wiener Hof-
bibliothek von Hugo Blotius 1576. Kritische Ausgabe der Hs. Series nova 4451 vom 
Jahre 1597 mit vier Anhängen, Wien 1957). 

D. de Nessel, Catalogus sive recensio specialis omnium codicum manu scripto-
rum graecorum . . . Aug. Bibl. Caes. Vindob. usw., Vindobonae et Norimbergae 1690, 
T. II, pars 5, S. 99; J. Reimann, Lambecius (Petrus) et Nesselius (Daniel), Biblio-
theca acroamatica usw., Hannoverae 1712, S. 688; N. Forlosia, Auctarium sive 
additamenta ad Lambecii Catalogum, in: Codex Vindob. Ser. Nov. 2235, fol. 28ff.; 
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A. Kollar, Ad Petri Lambecii commentariorum . . . libros V i l i supplementorum 
liber I, Vindobonae 1790, Sp. 669—681, Nr. CXV; Leicht, o. c., S. 2—5; H. Hunger, 
Katalog der griechischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek I, 
Wien 1960, S. 58f.; van Dieten, 1. c.; M. Restle, 1. c. 

Β = Monacensis graecus 450 (früher Augustanus, Katal. Wolf 
Nr. 65, Katal. Hoeschel [1595] LXXXIII, Katal. Henisch [1600], 
Katal. Ehinger [1633] und Reiser [1675] 27), 14. Jh., Papier, I I I + 
242 Bl., 275 χ 210 mm. 

Inhalt: die sogenannte vulgärgriechische Paraphrase des Ge-
schichtswerkes des Niketas Choniates. Anfang und Ende des Werkes 
fehlen. Der Text beginnt fol. 1: 'Αρμένιοι δέ κατά του 'Ρωμαϊκού 
στρατού τά π καί τάς πέτρας (Μπτοντες τον έκ πλίνθου τεΐχον 
φλαπτον = S. 26,79/82. Durch den Verlust mehrerer Blätter sind 
im Text größere Lücken zu verzeichnen ; andere Blätter sind an falscher 
Stelle eingeheftet. Der Text verläuft so : fol. 1, 4—5, 2—3, anschließend 
fehlt der Text S. 39,45—49,22 und mithin der Anfang von Buch I I ; 
8, 6—7, es fehlt S. 56,28—61,67; 9—37, es fehlt 135,18—137,87; 
38—48, 51—114, von 114 fehlt ein großes Stück mit Teilen des Textes 
S. 346,15—31 und 347,47—348,63; 115—165, es fehlt 461,31—464,10; 
166—183, es fehlt 503,53—506,16; 184r-205, es fehlt 546,67—550,38 
mit dem Anfang von Buch XVII; 206—232, es fehlt 605,78—608,60; 
233—236, es fehlt 617,80—619,27; 237—242, es fehlt 628,21—632,32; 
49—50. Anfangsseiten der Bücher: I I : fehlt (s. oben), I I I : 13, IV: 
23-, V: 34, VI: 42', VII: 54, VIII : 64, IX: 72, X : 89-, XI : 102-, XI I : 
117', XII I : 134, XIV: 145-, XV: 161-, XVI A: 183, XVI Β: 199-, 
XVII: fehlt (s. oben), XVIII: 213-, XVIII A: 216-, eigene Über-
schrift zu S. 576,1 : του αύτοϋ Χωνειάτου θρήνος της πόλεως: 219, XIX 
(erst ab S. 585,49) : 222-, XIX A: 229. Der Text bricht fol. 50- mit den 
Worten όχυρώματα yàp καί κάστρα ένδυνάμως έχοντες μή ύπέκυπτον 
άνθρώποις τρυφήν καί πότον ab, vgl. S. 637,37. 

Wasserzeichen: fol. 2ff. Amboß, vgl. Briquet 5951 — Torcello 
1326; zu 184—230, einer Kanne, habe ich nichts Entsprechendes ge-
funden; 231 ff. Bockskopf, vgl. Briquet 15466 — Pisa 1331—1347 u. a. 
Die Lagenzählung rührt von einer späteren Hand und stimmt nicht. 
Zusammensetzung: 8 + 9 (1+8) + 8 + 7 (8—1, nach 37 ein Blatt 
verlorengegangen) + 8 + 10 (2 = 49/50 + 8) + 13 χ 8 + 7 (8—1, 
nach 165) + 8 + 7 (8—1 nach 183) + 2 x 8 + 6 (8—2 nach 205) + 
3 x 8 + 6 (8—1 nach 232 und —1 nach 236) + 6 (am Ende 2 Bl. und 
weitere Hefte verloren). 

Von einem Kopisten geschrieben, dessen Schrift zum Teil sorg-
fältig und regelmäßig, zum Teil häßlich und grob ist; dabei gibt es 
allmähliche und plötzliche Übergänge von der einen Schriftart in 
m Tan Dieten, Nik. Chon. Hut. 
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die andere. Auf dem unteren Rand der Blätter hat der Kopist aus-
führliche Lemmata ότι usw. eingetragen, die, als sie stark verwischt 
waren, von einer späteren Hand mit Tinte nachgezogen wurden. 
Von dieser Hand rühren auch einige Glossen und Gemütsäußerungen 
zum Text. 

Der Codex wurde 1544 mit mehreren anderen vom Augsburger Senat bei 
Antonios Eparchos für 800 Goldgulden angekauft (s. P. von Stetten, Geschichte 
der heil. Rom. Reichs freyen Stadt Augsburg aus bewährten Jahr Büchern und 
tüchtigen Urkunden gezogen und an das Licht gegeben, 2 Bde, Franckfurt und 
Leipzig 1743—1758, Bd. I, S. 374; M. Reiser, Index Mss. Bibl. Augustanae, Augustae 
Vindelicorum 1675, Praefatio; R. Förster, Zur Handschriftenkunde und Geschichte 
der Philologie, Rh. Mus. 37 (1882) 491—5; W. Weinberger, Die griechischen Hand-
schriften des Antonios Eparchos, Festschrift Theodor Gomperts, Wien 1902, S. 303. 
311. Der Katalog, in welchem Eparchos die Hs. zum Verkauf anbot, ist erhalten im 
Codex Vindobonensis gr. 9734 und von Ch. Graux, Essai sur les origines du Fonds 
Grec de l'Escurial, Paris 1880, S. 413—7 veröffentlicht; s. dazu ebd. S. 110—7; 
P. Battifol, La Vaticane usw., S. 117—23; L. Dorez, Antoine Eparque. Recherche 
sur le commerce des mss. grecs en Italie au X V I e siècle, Mélanges d'Archéologie et 
d'Histoire 13 (1893) 281—364. Der Codex wurde von Hieronymus Wolf für die 
Editio princeps dieses Werkes benutzt. 1580 wurde er von Martin Crusius in Tü-
bingen gelesen, s. fol. 121: Διανέγνωυ έγώ Μαρτΐνος ό Κρούσιος (els Τύβιγγάν μοι 
ύπό KÜ ico βαΪΓΓ αΐντζελίου έξ σύγούστη; πεμφθέν) ,αφττ' μησίυ Ιουνίω καί Ιουλίω; 
vgl. dazu M. Crusius, Turcograecia, Basileae 1584, S. 44f. : „Sed et Nicetae Acumi-
nati Choniatae historia Barbaro Graecé manuscripta in inclytae Augustae Vindelico-
rum Bibliotheca est, qua nos ante paucos menses (favore nobilis, pii et prudentissimi 
viri D. Joan. Baptistae Henzelii, septemviri Augustani et opera reverendi Ecclesia-
stae D. M. Christophori Neubergii) hic Tubingae habentes, perlegimus. Ex qua 
praecipua Barbaro Graeca 6 μακαρίτης Hieronymus Wolfius, bene de me meritus, 
in suas in Choniatam annotationes transtulerat". S. auch Fabricius, Bibl. Gr. VI, 
677 (ed. Harles VII , 88). Auch Ducange und Fabrot scheinen den Codex benutzt 
zu haben; wie und wo, habe ich nicht feststellen können. Als die Augsburger Biblio-
thek 1806 in die Münchener Hofbibliothek überging, bekam die Hs. die Nr. 450. 

H. Wolf, Praefatio und Annotationes der Editio princeps des Niketas; I. Bekker, 
ed. Bonn., S. Vf . ; I . Hardt, Catalogus Codicum manuscriptorum graecorum Biblio-
thecae Regiae Bavaricae, IV, Monachii 1810, sub num.; Leicht, o.e. , S. 27—9; 
BZ 57 (1964) 323. 

M = Marcianus graecus 403 (collocazione 857; früher 153), 14. Jh., 
Papier, 340 Bl., 288 χ 217 mm. 

Fol. 1—269-: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk, S. 5,1—633,43. 
270r"T: kurze theologische Fragmente und Gebete; ursprünglich 

vermutlich leer. 
271—340-: Georgios Akropolites* Geschichtswerk, unvollständig 

(ed. Heisenberg I, 193—388,10). 
Zu Niketas: der Text beginnt: τον Βρυέννιον S. 5,1. Anfangsseiten 

der Bücher: II: 22, III: 33-, IV: 46-, V: 58-, VI: 70-, VII: 82, VIII: 
95, I X : 106, X : 130, X I : 150-, XII : 168, XIII : 185-, XIV: 197-, XV: 
210-, XVI A: 217-, XVI Β : 225-, XVII: 231, XVIII: 238-, XVIII A 
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(kein neues Buch in dieser Hs.): 241, XIX: 246, XIX A (kein neues 
Buch) : 252T. Der Text bricht fol. 269^,22 mit den Worten καί έτέχναζον 
(S. 633,43) ab. 

Wasserzeichen : fol. 1, 15 u. a. Rindskopf, vgl. Briquet 14100 — 
Treviso 1329; 8, 11 u. a. ein Zeichen, das ich nicht bestimmen konnte; 
23ff., 199—233, 236ff. der Buchstabe A, vgl. Briquet 7925 — Bologna 
usw. 1310—1331, Venedig 1322; 63ff., 92—188, 234ff. (abwechselnd 
mit dem vorigen Zeichen) Einhorn, vgl. Briquet 9948—9971, welche 
Gruppe zwar dieses Specimen nicht enthält, aber es doch als italie-
nisches Zeichen aus der Mitte des 14. Jh.s erkennen läßt; 272ff., 
337 Hufeisen, vgl. Briquet 6166, vermutlich italienisch, erste Hälfte 
des 14. Jh.s; 311ff. Zange, vgl. Briquet 14076 — Bologna, Lucca, 
Genua 1329—1333; 319ff., 339ff. Hammer, vgl. Briquet 11628 — 
Troyes 1389 (nur ähnlich). Am Ende der letzten zehn Zeilen der ersten 
22 Blätter sind einige Buchstaben durch Feuchtigkeit unlesbar ge-
worden. Die Numerierung der Hefte, auf dem unteren Rand der 
ersten und letzten Seite, ist nur noch zum Teil vorhanden. Zusammen-
setzung : 6 (8—2, am Anfang zwei Bl. verlorengegangen) + 41 x 8 + 6 
(8—2, am Ende zwei Bl. und weitere Hefte verloren). Fol. 9T—10 
bieten den Text S. 21,49—25,39 in stark verkürzter Form; anschei-
nend war in der Vorlage der Text von zwei verlorengegangenen 
Blättern auf einem Blatt zusammengefaßt worden. 

Zwei Kopisten: a. fol. 1—242*, 271—340; b. 243—269. Fol. 243 
beginnt mit den Worten πάντα δ' εκρίυετο (S. 574,40). Die Blätter 
239—246 bildeten von vornherein eine Einheit und wurden nicht 
erst nachträglich zu einem Heft zusammengeklebt. Demnach ist 
anzunehmen, daß der erste Kopist getrennte Kopien von Niketas 
und Akropolites anfertigte und beide nicht vollendete. Der zweite 
ergänzte die Niketaskopie, ohne seine Arbeit abschließen zu können. 
Als die beiden Kopien zusammengebunden wurden, erhielt Niketas 
als der ältere Autor den ersten Platz. Bis fol. 260,5 bietet M die Fas-
sung b, aber ohne den Schlußsatz S. 614,7/10; im folgenden dann die 
Fassung a. 

Die Marginalien rühren zum größten Teil vom ersten Kopisten; 
die meisten findet man auch in den Hss. R oder P. Eigene Rand-
bemerkungen von Bedeutung hat M nicht. Eine theologische Notiz 
von 6*/, Zeilen auf dem unteren Rand von fol. 268T hat nichts mit 
dem Niketastext zu tun; ebenso ohne Bedeutung sind die von einer 
späteren Hand auf dem unteren Rand von fol. 340T eingetragenen 
Verse. 

Die Herkunft der Hs. ist unbekannt. Ein ehemaliger Besitzer war vermutlich 
Ίω(άνν)ηΐ (ό Κ)ωνσταντή5, der auf dem oberen Hand von fol. 340T seinen Namen 
III» 
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eingetragen hat. Kardinal Bessarion verewigte sich als Besitzer auf dem oberen Rand 
von fol. 1: βησσαρίωνοζ καρδηυάλ(εωζ) του των τούσκλων / b(essarionis) Car (dina-
lis) Tusculani. Historiae Choniati. / Ιστορία νικήτα τοΰ χωνβιάτου. In alten Ausleih-
registern der Marciana begegnen wir unserem Codex zweimal, s. H. Omont, Deux 
registres de prêts de mss. de la Marciana à Vénise (1545—1559), Bibliothèque de 
l'École des Chartes 48 (1887) 679f. 

A. M. Zanetti — A. Bongiovanni, Graeca D. Marci Bibliotheca codicum manu-
scriptorum per títulos digesta usw., Venetiis 1740, Nr. 403; Heisenberg, Studien, 
S. 11; ders., Acropolitae Op. I, S. IX; Leicht, o. c., S. 10—12 (nach einer Notiz 
von Carlo Frati). 

Κ = Parisinus graecus 3041 (seit 1740; früher: Fontainebleau 
CLXXXV, Inv. Rigault DCCXXXIV, Inv. Dupuy 791, Inv. Clément 
2415), 14. und 15. Jh., Papier, 283 Bl„ 294 χ 215 mm. 

Fol. 1—136T: Manuel II. Palaiologos: Briefe und andere rhetorische 
Schriften (s. E. Legrand, Lettres de l'Empereur Manuel Paléologue, 
Paris 1893 [Réimpr. anast. Amsterdam 1962], S. VII, Χ—XII; 
G. T. Dennis, Four unknown Letters of Manuel II Palaeologus, 
Byzantion 36 [1966] 35—40). 

137—246 (ausgenommen 152—187 und 191—193): Epitome des 
Geschichtswerkes des Niketas Chômâtes. 

152—187 und 191—193: ein Fragment des Geschichtswerkes des 
Georgios Akropolites (ed. Heisenberg I, 3—182,10). 

247—283T: ein Fragment der „barbarogriechischen" Paraphrase 
des Geschichtswerkes des Niketas Choniates (s. unten Cod. Y). 

Vom Kompendium des Niketas fehlen Überschrift und Anfang; 
der Text beginnt auf fol. 219 mit den Worten πλείστον της μεθ' έαυτοϋ 
συγγενείας (S. 8, 91). Die Blätter der Niketasepitome und des Akropo-
litesfragmentes sind durcheinander geraten; man lese Niketas: 
219—224, 218, 244, 216, 240—243, 217, 245—246, 137—151, dann 
fehlen mehrere Blätter mit dem Text S. 219,80 καί alt. — 226,76 
τούτου (es fehlt der Anfang von Buch IX), 225—230, 207, 231—238, 
215, 194—199, 239, 200—206 (fol. 202',24 gibt es eine Lücke im 
Text = S. 403,69 καί κατέχων — 428,62 προέθετο, so daß der Anfang 
von Buch XIV fehlt ; nach fol. 206 sind Blätter verloren mit dem Text 
S. 476,49 καί κατατρόπωσιν — 511,61 διοατραξάμενος ; mithin fehlt der 
Anfang von Buch XVI A), 208—213, ein Blatt verloren mit dem Text 
S. 564,12 irpòs — 570,32 έτπφοβώτατος, 214, 188—190. Anfangsseiten 
der Bücher: (die keine Überschriften haben; der Beginn ist meistens 
auf dem Rand angedeutet): I I : 218, I I I : 240, IV: 217, V: 138, VI: 
141', VII : 145, VIII : 150, IX : fehlt, X : 207' (Anfang nicht angegeben), 
XI : 236', XI I : 197, XI I I : 201', XIV: fehlt, XV: 205, XVI A: fehlt, 
XVI B: 209', XVII: 211' (Anfang nicht angegeben), XVIII: 214, 
XIX: 214', XIX A: 188. Ende 190' = S. 614,7/10b. 
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Drei Sorten Papier: a. 1—136; b. 137—246; c. 247—283. Wasser-
zeichen: fol. 3, 106 u. a. Einhorn, vgl. Briquet 9966 — Prag 1383 
(italienische Type aus dem 14. Jh.); 22, 128 u. a. Bogen mit Pfeil, 
vgl. Briquet 799 — Paris 1406 und ähnliche Typen, nicht älter als 
1386; 137 u. a. Rute, vgl. Briquet 6176 — Pistoia 1335; 153 u. a. 
zwei Kreise, vgl. Briquet 3204 — Bologna 1327; 157, 158, 175 zwei 
Zeichen, die ich nicht bestimmen konnte; 191 u. a. Armbrust, vgl. 
Briquet 701 — Norditalien und Frankreich 1320—1346 oder 706 — 
Siena 1323; 241 Hammer, der Griff ähnlich Briquet 11619, der Kopf 
ähnlich 11622. Für fol. 247ff. s. unten Cod. Y. 

Die drei Teile der Handschrift sind von drei verschiedenen Ko-
pisten angefertigt und in der Reihenfolge II, III, I etwa zwischen 
1350 und 1425 entstanden. 

Zum Niketaskompendium sind auf dem Rand kleinere Korrekturen 
und Ergänzungen eingetragen; z. B. ist auf fol. 244T der Text S. 64, 
48—50 nachgetragen; auch sind öfters Worte ausradiert und durch 
neue ersetzt worden. Der Korrektor verfügte offenbar über einen 
zweiten Text. Von den Lemmata, die man in den meisten anderen Hss. 
antrifft, hat dieser Codex nur wenige ; ihm eigen ist eine ausführliche 
Notiz über Ikaros zu S. 120,78. Eine Reihe von Gemütsäußerungen 
hat ein Leser zum Text S. 342,1—353,37 eingetragen; mehrere 
Glossen zu S. 387,7—388,62. 

Manuel II. Palaiologos hat in seinen von einem Kopisten geschriebenen Briefen 
eigenhändig zwischen den Zeilen Korrekturen und Glossen nachgetragen, (s. Dennis, 
o. c.). Die Hs. gehörte schon zur Hofbibliothek von Fontainebleau und wurde unter 
Heinrich II. (1547—1559) gebunden. 

Anicet Melot, Catalogus Codicum Mss. Bibliothecae Regiae, Parisiis 1740, 
Nr. MMMXLI; Uspenskij, o.e. , S. 69f.; Omont, Inv. sommaire, III, Paris 1888, 
sub num. ; ders., Catalogues des Manuscrits grecs de Fontainebleau sous Francois I e r 

et Henri II, Paris 1889, Nr. 185; Legrand, 1. c.; Heisenberg, Studien, S. I l i . ; ders., 
Georgii Acropolitae Op., I. S. IX; Leicht, o. c., S. 12—4; Dennis, 1. c. 

Ν = Vaticanus graecus 981 (früher 1040), 14. Jh., Papier, I + 
248 Bl., 255 χ 173 mm. 

Fol. 1—4T : Fragmente aus Palladlos über die Völker Indiens und 
die Brachmanen (vgl. Fabricius, Bibl. Gr. ed. Harles X, 108f.; 
W. Berghoff, Palladius De Gentibus Indiae et Bragmanibus [Beiträge 
zur klassischen Philologie, 24], Meisenheim am Glan 1967, erwähnt 
die Hs. nicht ; auch Bissaeus London 1660, 2London 1668] und Müller 
in: F. Dübner, Arriani Anabasis, s. S. 3 und Ps. Callisthenes, S. 102a 
Iff., haben sie nicht benutzt). Die Blätter bilden einen Fremdkörper in 
dieser Hs. 

5—145: Johannes Zonaras' Annalen Lib. X — XVIII (ed. Dindorf 
II, 340 — IV, 260). 
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145—184: Epitome des Geschichtswerkes des Niketas Chômâtes. 
184—196T: Epitome des Geschichtswerkes des Georgios Akropo-

lites (s. ed. Heisenberg I, 193 — 274 und S. XX, wo für κρατουμένη 
im desinit irrtümlich κρατηθείσα angegeben wird). 

197—249: Epitome der Anna Komnene (s. ed. Leib I, 3 app. — 
III, 173). 

Das Niketaskompendium ist überschrieben: Έκ των Κομνηνών 
μέχρις 'Αγγέλων Χωνειάτου. Das Prooimion fehlt; der Text beginnt 
S. 4,83 dieser Ausgabe. Anfangsseiten der weiteren Bücher: II: 149T, 
III: 151, IV: 152-, V: 153-, VI: 155, VII: 156, VIII: 158-, IX: 159-, 
X: 163, XI: 164-, XII: 168, XIII: 171, XIV: 172, XV: 174-, XVI A: 
176-, XVI Β: 178, XVII: 179, XVIII: 180-, XVIII A: 181, XIX: 182, 
XIX A: 182. Ende fol. 184 = S. 614,7/lOb. 

Das Papier der ersten vier Blätter ist von einer anderen Sorte 
als der übrige Codex. Unklar ist das Wasserzeichen im ersten Blatt 
(ein Herz? ähnlich Briquet 4179 — Grenoble 1330). Von fol. 170 an 
sind alle Blätter mit durchsichtigem Papier überklebt worden; der 
Text ist dadurch schwer lesbar geworden. Von der Numerierung der 
Hefte sind nur noch Reste vorhanden; alle Blätter sind neu geheftet 
( 4 + 1 + 22x8 + 5 + 6 x 8 + 3). Außer den ersten vier Blättern 
ist der Codex von einer Hand. Randnotizen sind selten und ohne Be-
deutung. Zum Niketastext ist für jeden Kaiser auf dem Rand die 
Dauer seiner Regierung verzeichnet. 

Der Codex wurde 1551 von Kardinal Sirleto fü r die vatikanische Bibliothek 
angekauft ; der Verkäufer war Antonios Eparchos, s. P . Battitoi, La Vaticane, 
S. 119 Nr. 170: „Zonare historiarum secunda pars et Choniate a comninatibus 
usque ad angelos, et Georgii Acropolitae t rac ta tus seminperfectus, et Annae filiae 
Alexii historiae." Leo Allatius, De Nicetarum Scriptis, ed. A. Mai: Leonis Allatii 
diatribae tres, Romae 1853, S. 33f., schrieb über diese Hs. : ,,Scias praeterea, lector, 
quemadmodum historiae Annae Comnenae, et Georgii Acropolitae, u t minus laborio-
sis hominibus morem gereret, quicumque ille fuit , decurtavit . . . i ta etiam historiam 
Choniatae pertractasse . . . Ab uno enim genio t r ium horum historicorum compen-
dium perfectum est, et eadem ascia dedolatum." 

Th. Büttner-Wobst, Studien zur Textgeschichte des Zonaras, BZ 1 (1892) 236 
(nach Angaben von Prof. Mau, der den Übergang von Akropolites auf Anna Komnene 
übersehen ha t ) ; Heisenberg, Studien, S. 35; ders., Acropolitae Op. I, S. X I X f . ; 
Leicht, o .e . , S. 15 (nach Angaben von P. Pirngruber); B. Leib, Contribution 
à l 'é tude des manuscrits et du texte de l'Alexiade d 'Anne Comnène, Mélanges 
Ch. Diehl I, Paris 1930, S. 191—9; S. Peppink, Annae Comnenae epitome e codice 
Vaticano 981 emendata a tque suppleta, Mnemosyne Ser. 3, 1 (1933/4) 141/4; Leib, 
ed. Alexiade (Collection Budé) I, Paris 1937, S. CLXXII—V; Devreesse, Fonds 
Grec, S. 420, 452; Canart-Peri, o. c„ S. 519. 

Γ = Marcianus graecus VII 13, Vol I (Collocazione 1301), 14. Jh., 
Papier, 400 Bl., 302 χ 231 mm. 
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Fol. 2—171v : Zonaras' Annalen Lib. XIII — XVIII (ed. Dindorf 
III, 172,1 — IV, 260). 

172—400: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk (S. 1—646 dieser 
Ausgabe). Da der Codex zu den eliminandi zählt, verzichte ich auf 
Angabe der Anfangsseiten der Bücher. 

Wasserzeichen: fol. 1, 172, 215 u. a. Bock, vgl. Briquet 2844 — 
Grenoble 1343—4; 220, 223 Lilie, vgl. Briquet 14076 — Bologna, 
Lucca, Genua 1329—33; 2 75 ff. Zange (nicht Amphora, wie Mioni 
angibt), vgl. Briquet 14074 — Venedig 1322, Bologna 1323 usw. 
Der Codex hat durch Feuchtigkeit sehr gelitten, besonders der obere 
Teil bis fol. 230. An mehreren Stellen ist der unlesbar gewordene Text 
sehr fehlerhaft wiederhergestellt worden, namentlich etwa 20 Zeilen 
von fol. 184 und 185, 9 Zeilen von 186, 8 von 189, 20 von 194; zum 
Teil unlesbar und nicht erneuert sind die ersten vier Zeilen von 239v 

und 240r. Die Hefte sind auf der ersten Seite rechts oben und auf der 
letzten unten in der Mitte numeriert. Zusammensetzung: I (=1) 
+ 20x8 (2—161) + 10 (162—171) für den Zonarasteil und 28x8 
(172—395) + 5 (396—400) für den Niketasteil. Der gesamte Text 
wurde von einem Kopisten geschrieben. Die Marginalien stimmen 
mit denen überein, die im Cod. Ρ vom Kopisten selbst eingetragen 
wurden; es fehlen jedoch 12 davon und zwei erscheinen in verkürzter 
Form. Eigene Randnotizen hat diese Hs. nicht. Das Stoßgebet, mit 
dem der Kopist seine Arbeit begann (auf dem oberen Rand von fol. 2) 
ist durch Beschädigung des Blattes halbiert worden: ώ χ(ριστ)έ 
βοή(θησον ). 

Der Codex war einst im Besitz des Kardinals Bessarion, der dies auf fol. 1T 

eingetragen hat: Zcovapäs καΐ Χωνειάτης ol Ιστορικοί* βιβλ(Ιον) έμοΰ βησσαρίωνοί 
καρδηνάλεως τοϋ των τούσκλων. Zonara & Chômâtes historici: liber meus b(essa-
riionis) Car(dinalis) Tusculani." Wann und wo der Kardinal diese Hs. erwarb, 
ist nicht bekannt. Seit der Schenkung vom 31. 5. 1468 befindet sie sich in der 
Marciana. Sie wird erwähnt in zwei Ausleihregistern des 16. Jh., s. H. Omont, 
Deux registres S. 682 und 680. 

H. Omont, Inventaire des Mss. Grecs et Latins donnés à St. Marc de Venise 
par le Cardinal Bessarion en 1468, Paris 1894, S. 34; C. Castellani, Catalogue Codi-
cum Graecorum, qui in Bibliothecam D. Marci Venetiarum inde ab anno MDCCXL 
ad haec usque tempora inlati sunt, Venetiis 1895, S. II; Büttner-Wobst, o. c., 
S. 242; Ph. Boissevin, Zur handschriftlichen Überlieferung des Zonaras, BZ 4 
(1895) 255; Leicht, o. c., S. 20f.; E. Mioni, Codices Graeci manuscripti Bibliothecae 
Divi Marci Venetiarum, II, Roma 1960, S. 28 f. 

X = Vindobonensis Supplementi graeci 166 (früher Nikolsburg 
I. 40), 14/15. Jh., Papier, I + 345 Bl., 177 χ 129 mm. 

Fol. 1—245v und 330—345T: die sogenannte vulgärgriechische 
Paraphrase des Geschichtswerkes des Niketas. 
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XL EINLEITUNG 

246—329-: ein Fragment des Geschichtswerkes des Nikephoros 
Gregoras (ed. Bonn. 1,3 — 120,5). 

Anfang und Ende der Niketasparaphrase fehlen, mehrere Blätter 
sind verloren und die ersten 16 Blätter des Niketastextes sind ver-
tauscht und durcheinander geraten. Der Text beginnt fol. 345τ: 
δθεν καΐ τήν ζωή ν αύτης (S. 145,11) und verläuft weiter so: 345Γ, 338, 
339, 343, 342, 340, 341, 344™, 337, 331—336, 330, 1—137' (fol. 31 
ist neu und enthält den Text S. 210,87—212,34), es fehlt nun S. 372, 
53—374,90; 138—141, es fehlt S. 381,37—382,74; 142—200, es fehlt 
S. 468,18/9—470,59; 201—202; 203 ist leer, es fehlt S. 473,45—474,89; 
204—232 (232 ist neu und enthält S. 520,59—522,19, es sind aber ein 
paar Zeilen leer gelassen und es fehlt S. 521,78—83), 233—235 (235 ist 
neu; die Rectoseite enthält S. 527,60—528,83; die Versoseite ist leer, 
es fehlt S. 528,83—529,7), 236—240; 241 und 242 sind leer, es fehlt 
S. 536,26—543,90; 243—245. Anfangsseiten der Bücher: VI: 343", 
VII: 4, VIII: 22, IX: 38-, X: 71-, XI: 95-, XII: 124, XIII: 150-, 
XIV: 169-, XV: 191, XVI A: 221-, XVI Β: 240. Ende: εάν δέ καΐ 
προς βασιλέα μέγα εστί καί πολύ το μέυ TOUS, S. 548,3. 

Drei Sorten Papier: a. fol. 1—30, 32—166, 330—345; b. 31, 
167—245 außer 232 und 235, die später ergänzt worden sind; c. 
246—329. Wasserzeichen: fol. 154, 155 Buchstabe Β mit Kreuz, vgl. 
Briquet 7971 und 7972, die aber weniger elegant sind — ital. Type 
des 14. Jh's; 334, 335 Schlüssel, vgl. Briquet 3777 — Bologna 1312; 
170, 171 Turm, vgl. Briquet 15864r—6 — ital. Type ca. 1415—1430; 
191—198 Schere, vgl. Briquet 3658 — Aix en Provence 1426; 232—235 
Glocke, vgl. Briquet 3981—ital. um 1425. Im ersten Teil der Hs. wurden 
viele Blätter derart vom Buchbinder beschnitten, daß die letzte Zeile 
ganz oder zum Teil fehlt, z. B. fol. 6-, 9,14 usw. Von 129, 190, 339—345 
fehlen größere Stücke mit Textverlust. Die Numerierung der Hefte 
ist ebenfalls dem Messer des Buchbinders zum Opfer gefallen. Zusam-
mensetzung: 3 x 8 + 8 (fol. 31 neu) + 13x8 + 6 (ein Bl. verloren 
vor 138 und eins nach 141) + 7 (150 hat kein Gegenblatt, vor 144 
fehlt aber nichts vom Text) + 2 x 8 (166 endet vorläufig der ältere 
Teil des Niketastextes und beginnt der jüngere Teil + Gregoras 
fol. 167—329) + 4 x 8 + 7 (199—205, 200—204, χ—203, neu aber 
leer, 201—202) + 3 x 8 + 8 (232 und 235 neu) + 8 (241 und 242 neu, 
aber leer; 246 beginnt Gregoras) + 9 x 8 + 7 (329- endet der Gregoras-
text und der jüngere Teü der Hs.) + 2 x 8 (345—344, 338—341, 
339—340, 343—342 und 337—330, 331—336, 332—335, 333—334). 

Die Schrift ist auf vier Hände zu verteilen: a. fol. 1—30, 32—166, 
330—345; b. 31, 167—231, 233—234, 236—245; c. 232 und 235; 
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DIE HANDSCHRIFTEN XLI 

d. 246—329. Der erste Kopist schrieb im 14., die anderen im 15. Jh. 
Keine Marginalien. 
Die Herkunft der Hs. läßt sich nicht weiter zurückverfolgen als bis zu ihrer 

Zugehörigkeit zur Bibliothek von Alexander Fürst Dietrichstein von Nikolsburg, 
s. K. Christ, Die Schloßbibliothek von Nikolsburg und die Überlieferung der Kapitu-
lariensammlung des Ansegis, Deutsches Archiv 1 (1937) Heft 2, S. 2—10. Diese 
Bibliothek wurde Nov. 1933 und Juni 1934 versteigert. Im Auctionskatalog von 
Gilhofer und Ranschburg, Wien-Luzern: Bibl. Alexander Fürst Dietrichstein, 
Schloß Nikolsburg Tl. 2. Versteigerung am 25. u. 26. Juni 1934 Luzern, wird unser 
Codex, Nr. 416, auf 500 Schw. Fr. geschätzt. Über den Antiquar Fritz Brecher, 
Brünn, gelangte die Hs. März 1935 in die österreichische Nationalbibliothek. 

E. Gollob, Die griechischen Handschriften in Österreich außerhalb Wiens, 
Wien 1903, S. 69; Leicht, o. c., S. 31; H. Hunger, Katalog der griechischen Hand-
schriften der österreichischen Nationalbibliothek. Supplementum Graecum (Biblos-
Schriften, 15), Wien 1957, S. 103. 

Y = Parisinus graecus 3041, fol. 247—283-; eine Beschreibung 
dieser Hs. wurde schon oben, S. XXXVI f. gegeben. 

Inhalt: ein Fragment der „vulgärgriechischen" Paraphrase des 
Geschichtswerkes des Niketas Chômâtes. Der Text beginnt mit den 
Worten: αυτόν où μόνον νέον όντα κατά την ήλικίαν (S. 539,15/6). 
Anfangsseiten der Bücher: XVII: 250*, XVIII: 258', XVIII A 
(mit Überschrift : του αύτοϋ Χοονειάτου τόμος όκτωκαιδέκατος · φιλονει-
κία του Δούκα καί του Λάσκαρι περί της βασιλείας) : 261, Überschrift 
zu S. 576,1: Θρήνος της πόλεως· του αύτοϋ Χωνειάτου: 263, XIX: 266. 
Der Text bricht mit den Worten οϋχ ούτοι δέ μόνον ύπό (S. 624,85) ab. 

Wasserzeichen : fol. 247 u. a. zwei Kreise, die durch einen Strich, 
der einer Hantel ähnelt, voneinander getrennt sind, vgl. Briquet 
3054 — Verona 1367; 276 u. a. ein Kreis mit Strich und Querstrich, 
vgl. Briquet 3054 — Type aus Mitteleuropa um die Mitte des 14. Jh's. 

Eigene Marginalien. 

S. außer der Lit., die zu Codex Κ verzeichnet ist, BZ 57 (1964) 323. 

W = Vindobonensis Historicus graecus 105 (früher Kollar Suppl. 
CXV, Tengnagel 45, Kasten II. D. 27), 14. und 15. Jh., Papier, IV 
( = Vorsatzblatt + III, gezählt I—IV) + 276 (72—75 bis) + I 
(Deckblatt, gezählt 273) Bl., 215 χ 142 mm. 

Inhalt: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk. Der Anfang ist ver-
loren; der Text beginnt καί ήγαπήθη (S. 3,47). Anfangsseiten der 
Bücher: I (mit Überschrift): 1-, I I : 24-, I I I : 39, IV: 53-, V: 67, VI: 
76T, VII: 89, VIII: 103, IX: 115-, X: 140-, XI : 161-, XI I : der Anfang 
fehlt, da nach fol. 180 etwa drei Blätter verlorengegangen sind, s. u. ; 
XII I : 200-, XIV: 215, XV A: 233, XV B: 250, XVI: 264- Der Text 
bricht fol. 272- mit dem Wort άΐασοντας (S. 517,93) ab. Durch Blatt-
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XLII EINLEITUNG 

ausfall gibt es vier größere Lücken im Text: zwischen fol. 6 und 7 
fehlt S. 14,50 ei — 16,1 αυτών, zwischen 134 und 135 S. 261,77—263,31, 
zwischen 180 und 181 S. 351,69—356,29 und zwischen 223 und 226 
S. 435,46—439,73 (fol. 224—225 sind später eingefügt und enthalten 
einen anderen Text, s. u.). 

Papier, Schrift und Lagenverhältnis zeigen, daß der Codex aus zwei 
Teilen zusammengesetzt ist und daß im älteren Teil drei Blätter einer 
ersten Ergänzung zu verdanken sind. Der ältere Teil umfaßt fol. 
36—39, 42—105, 107—162, 165—184, 186—189, 192—223, 226—228; 
die drei Ergänzungsblätter sind 106 und 224—225; dem jüngeren 
Teil gehören die übrigen Blätter an: 1—35, 40—41, 163—164, 185, 
190—191, 229—272. Das letzte Blatt ist nicht ganz beschrieben, der 
Text bricht in der Mitte der vierten Zeile von unten ab; es ist also 
möglich, daß der Kopist hier aufhörte, da die von ihm ergänzte Hs. 
den Rest des Textes damals noch enthielt. 

Das ältere Papier hat als Wasserzeichen schwer bestimmbare 
Buchstabenkombinationen: fol. 80, 91, 188 E Τ R, 85 G F O, 178 ICC 
oder I G G ? In fol. 106 und 224—225 habe ich keine, im jüngeren 
Teil der Hs. folgende Zeichen feststellen können: fol. 26—27, 246—247 
Blume, vgl. Briquet 6687 — Perpignan 1391, Venedig 1398, Fano 
1402; 254, 265 Schere, vgl. Briquet 3663 — Prag 1445; 258, 261 
Buchstabe R, vgl. Briquet 8936 — Venedig 1443—1449; 31—32, 
191—192 Berg, vgl. Briquet 11689 — Florenz 1421—1441. Reste 
der Heftezählung des älteren Teiles sieht man z. B. fol. 49T: ç' und 
57τ : ζ ' ; der Kopist, der den Codex ergänzte, signierte die Quaternionen 
unten in der Mitte der ersten und letzten Seite. Drei Blätter sind an 
falscher Stelle eingeheftet: von 204 und 211 ist zuerst die Versoseite 
zu lesen; 214 hat seinen eigentlichen Platz nach 184. Zusammen-
setzung: 7 (=10—3, 2 Bl. vor 1 und 1 vor 7 ausgefallen) + 2 χ 10 + 8 
(35) + 4 (36—39) + 2 (40—41) + 7 χ 8 + 6 (94 und 99 haben kein 
Gegenblatt, es fehlt aber nichts im Text) + 9 ( = 8 + 1, nämlich 106) 
+ 3 x 8 + 6 (7—1 vor 135) + 3 x 8 + 2 (163—164) + 5 (8—4+1, 
zwei Bl. ausgefallen vor 181, eins vom Platz geraten nach 184, 
nämlich 214, neu 185) + 10 (8+2, nämlich 191—192) + 2 x 8 + 9 
(8+1, fol. 214) + 8 (8—2 nach 223, + 2, die neuen Blätter 224—225) 
+ 2x12 + 14 + 6. 

Der ältere Teil bietet, wenn man die eingefügten Blätter 106 und 
224—225 (nicht aber 40—41 und 185) außer acht läßt, einen (von den 
Lücken abgesehen) durchgehenden Text, der meistens inhaltlich der 
kürzeren Fassung entspricht und von S. 66,20 bis S. 445,46 geht. 
Eine zweite Hand ergänzte aus der längeren Fassung auf fol. 106 den 
Text S. 203,75—206,47, einzufügen nach fol. 105*,10, und auf fol. 
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DIE HANDSCHRIFTEN XLIII 

224r—225 S. 440,81—442,47, um den kürzeren Text von fol. 226, 
10—227,12 zu ersetzen. Eine dritte Hand hat erstens den verlorenen 
Teil bis S. 66,20, fol. 40—41 = S. 73,26—77,30 und 185 = 365,70— 
367,22 (aus Codex D) ergänzt, zweitens viele kleinere Ergänzungen 
am Rand eingetragen und größere auf fol. 163—164 = S. 319,61—324, 
89/90 und fol. 191—192 = S. 374,2—378,73 nachgetragen, drittens 
den letzten Teil, fol. 229—272 = S. 445,46—517,93 ergänzt oder 
erneuert (dabei anscheinend eine doppelte oder eine „gemischte" 
Vorlage benutzend). 

Die Marginalien, die vom ersten Kopisten rühren, findet man 
meistens auch in Codex A, die der dritten Hand in P. Andere hat 
unsere Hs. mit D gemeinsam, darunter die bereits erwähnten Stichoi 
(S. XXX) ; es fehlen, außer jenen zu S. 8,2,14,63 und 15,88 (die beiden 
letzten durch Blattausfall), die gleichen, die D nicht hat, nämlich 
die zu S. 38,20 und 323,60. Der dritte Kopist hat auch einige Notizen 
und Glossen eingetragen, u. a. die gleiche, die Codex A zu S. 485,6 hat. 
Die Namen, welche A und Ρ zu S. 479,41 am Rand geben, stehen hier 
im Text. Eine der Glossen, die nur diese Hs. hat, nämlich zu S. 205, 
41/2: τήν λεγομένην "Αρκλα λέγει findet man in der „vulgärgriechi-
schen" Paraphrase im Text wieder, aus welcher Bekker sie übernom-
men hat. Von fol. 28T an erscheinen längere Lemmata mit ότι, ζ. Β. 
fol. 53 zu S. 99,15ff. : ότι ό ρήξ Σικελίας άπέστειλεν εις την Κωνσταντί-
νου κάτεργα τεσσαράκοντα και ελθόντα περί τό μέρος των Βλαχερνών 
καί εύφημήσαντες τον ρήγα αυτών ώς βασιλέα έσυραν εις τό παλάτιον 
σαγίτας μετά άργυρών ττεριχρυσουμένων ξιφαρίων καλώς. Diese Lem-
mata scheinen aus einem anderen Codex abgeschrieben zu sein; dafür 
spricht, daß der Schreiber auf fol. 55 anscheinend einige Worte über-
sprang, dann die bereits niedergeschriebenen nachfolgenden Worte 
wieder strich und die übersehenen nachholte. Auch sind ein paar 
dieser Lemmata an falscher Stelle eingetragen ; so wird auf dem Rand 
von fol. 70T ( = S. 132,19ff.) der Inhalt von 117,18ff. ( = S. 226,86ff.) 
zusammengefaßt, weshalb am Ende hinzugefügt wurde: τούτο εις τον 
α' τόμον της βασιλείας 'Αλεξίου του Κομνηνού. Und was fol. 75ν 

zum Text S. 149,6ff. steht, gehört auf 76T zu S. 151; auch das ist am 
Ende angedeutet : εϊς τό εμπροσθεν καταβαλεΐν. 

Der Codex wurde nach Kollar, o. c., Sp. 681 vermutlich im 16. Jh. in Kon-
stantinopel gekauft: „Olim Costantinopoli, nisi fallor, a Busbeckio comparatus". 
Dazu J. Bick, Wanderungen griechischer Handschriften, Wiener Studien 34 (1912) 
149: „Diese Zurückhaltung in der Angabe bezieht sich m. E. darauf, daß Kollar 
zu seiner Vermutung nur durch den Inhalt des Codex . . . und den langjährigen 
Aufenthalt desselben in der Hofbibliothek veranlaßt wurde." 

D. de Nessel, o. c., S. 155; Reimann, o. c., S. 696, Nr. 45; N. Forlosia, o. c., 
fol. 58v—59; Kollar, o. c„ Sp. 681—3, Nr. CXV; Leicht, o. c., S. 25f.; van Dieten, 
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XLIV EINLEITUNG 

BZ 49 (1956) 312—4 (nicht frei von Fehlern) ; H. Hunger, Katalog usw.. Bd. I, 
S. U l f . 

C = Coislinianus graecus 137 (früher 320), 1399/1422/ zw. 1422 
u. 1450, Papier, 345 BL, 406 χ 287 mm. 

Fol. 3—14 und 16—148: Zonaras' Annalen Lib. Χ—XVIII (ed. 
Dindorf II, 340 — IV, 260) mit Index, fol. 1—2-

151—255T und 15: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk (S. 1—646 
dieser Ausgabe) mit Index, fol. 148v—150T. 

260—345: Gregoras' Geschichtswerk Lib. I—XI (ed. Bonn. I, 
3—568 mit Lücken) mit Index, fol. 257—259. 

Zu Niketas: da dieser Codex zu den eliminandi zählt, wird auf 
Angabe der Anfangsseiten der Bücher verzichtet. 

Wasserzeichen : vier verschiedene Typen des Einhornkopfes, s. fol. 
1—40, 42—148, 149—256, 257—345, denen Briquet 15797, 15803, 
15820 und 15822 am nähesten kommen; jedenfalls italienische Typen 
von ca. 1375—1425. Fol. 15, jetzt vor 14, gehört zwischen 222 und 223; 
321—328 haben ihren richtigen Platz nach 336. Nach 344 sind (im 
Gregorastext) zwei Blätter mit Textverlust (ed. Bonn. S. 553,16 
-φήμησαν — 568,2 γάρ) ausgefallen. Die Numerierung der Hefte, 
rechts unten auf der letzten Seite, ist von fol. 42—155 falsch, die 
richtigen Zahlen stehen hier links ; ab 257 rührt sie von einer späteren 
Hand. Zusammensetzung der drei Teile: 1:6 + 8 + 1 (15) + 2 x 8 + 
10; II : 10x8 + 7 + 6 + 2x8 ; I Fortsetzung: 9 x 8 + 7 (8—1 = 15) 
+ 3 χ 8 + 3; III : 11 χ 8 + 1. Der Kopist des Gregorastextes (der auf 
Vat. gr. 165 zurückgeht und selbst direkt oder indirekt Vorlage für 
Par. gr. 1723 war) beschloß seine Arbeit mit einer chronologischen 
Notiz, die sich auf ein Datum zwischen dem 4. und 10. Dezember 1399 
bezieht. Der Kopist, der fol. 42—148 (= Zonaras XII, 31 ff.) schrieb, 
vollendete seine Aufgabe im September 1422. Der dritte Schreiber 
kopierte den ersten Teil des Niketastextes, fol. 151—198v (= S. 1—231, 
13 Κομνηνός) und der vierte das Übrige, d. h. den Index zum ganzen 
Codex, den ersten Teil des Zonaras (X, Iff.), den Index zu Niketas 
und den Rest des Textes. 

Die meisten Marginalien aus Codex F findet man hier wieder, u. a. 
die bekannten Stichoi, von denen aber nicht wenige fehlen. Außerdem 
gibt es mehrere Korrekturen und sehr viele eigene kürzere und längere 
Lemmata, denen keine besondere Bedeutung zukommt. Bis S. 614,7 
bietet C die kürzere Fassung des Textes, ab hier die längere, zu der 
nur noch ein Lemma vorhanden ist auf fol. 250 zu S. 615,11; ein 
zweites, das man zu S. 615,23 liest, ist gestrichen und fol. 249T zu 
S. 613,80, wohin es gehört. 
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DIE HANDSCHRIFTEN XLV 

Die Herkunf t der Hs. ist nicht bekannt . Die Notiz am Ende des Gregorastextes 
weist auf Konstantinopel hin. Hier wurde vielleicht um 1460 der Niketasteil kopiert 
und mit den älteren Abschriften aus Gregoras und Zonaras verbunden. C selbst war, 
wie wir sehen werden, Vorlage eines Fragmentes, das in Codex Matritensis 72 er-
halten ist. Es verdient deswegen Erwähnung, daß auf fol. 254T eine Zeile, welche mit 
(θεό)δωρο$ ó Λάσκαρη (S. 640,13/4) anfängt, durch stärker angesetzte Schrift auf-
fällt. Vielleicht war der vierte Schreiber ein Laskaris und kam der Codex durch 
Konstantinos Laskaris nach dem Westen. Der Weg in die Bibliothèque Nationale 
wäre dann vermutlich folgender: Konstantinos Laskaris kam 1453 nach Mailand, 
wo er Hippolyte Sforza unterrichtete und häufig Kopien anfertigte. 1465 folgte er 
ihr, als sie den Kronprinzen Alfonso von Neapel heiratete, dorthin. Den größten 
Teil der Bibliothek von Neapel eignete sich im J . 1495 Karl VII I . von Frankreich an, 
aber die besten Bücher blieben zurück und wurden 1501 oder wenig später an den 
Kardinal-Erzbischof von Rouan, Georges I . d'Ambroise, verkauft , der allerdings 
in seinem Inventar , ed. Delisle, Cabinet, I, 233—238 keinen Niketascodex verzeich-
net. Ein Teil der Hss. des Erzbischofs, den der Kanzler Séguier erwarb, kam über 
dessen Tochter, die Pierre César de Coislin heiratete, an diese Familie, und so über 
die Abtei von St. Germain des Prés an die Bibliothèque Nationale (s. M. Vogel und 
V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, 
Leipzig 1909 [Hildesheim 1966], S. 242—6; A. de Rosalia, La vita di Costantino 
Lascaris, Archivo storico Siciliano I I I , 1957/8, Nr. 9, S. 21—70; Delisle, Cabinet I, 
217—45; A. Franklin, Les anciennes bibliothèques de Paris I, Paris 1867, S. 117—20; 
R. Devreesse, Bibliothèque nationale. Département des mss. Catalogues des Manu-
scrits grecs, I I . Fonds Coislin, Paris 1945, Einleitung). Der Codex scheint in den Jah-
ren 1832—1843 verschollen gewesen zu sein, s. Büttner-Wobst , o. c., S. 240f. 

B. de Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana, Parisiis 1715, S. 208f. ; Leicht, 
o. c., S. 8—10; Devreesse, o. c., S. 128f. 

Τ = Taurinensis C. III. 2 (früher Gr. XXIV), 15. Jh., Papier, 
132 Bl., 290 χ 220 mm. 

Fol. 1—69v: eine verkürzende Paraphrase des Geschichtswerkes 
des Niketas Choniates. Der Anfang ist verloren ; der Text beginnt mit 
den Worten καΐ τά κοινά ταμεϊα (S. 59,24). Zum Ende s. unten S. LX. 

70—125v: eine ähnliche Paraphrase des Geschichtswerkes des 
Nikephoros Gregoras, ed. Bonn. 1,13,9—568,17, und auf fol. 126 noch 
drei Zeilen von Lib. XII, 1 = ed. Bonn. II, S. 576,20ff. 

126—132 : später eingetragene Verse und ein Kalender der jüdischen 
und christlichen Festtage. 

Wasserzeichen: Schere, vgl. Briquet 3685—3688 — Florenz 1459, 
Venedig 1469 u. 1496. Der Brand, der am 26. Januar 1904 die Biblio-
thek von Turin zerstörte, hat den Codex schwer beschädigt (s. G. 
de Sanctis, Inventario dei codici superstiti greci e latini antichi della 
Biblioteca Nazionale di Torino, Rivista di filologia e d'istruzione 
classica 32 [1904] 399), er ist aber noch vollständig zu lesen. Von der 
alten Numerierung der Hefte sind nur noch wenige Reste zu sehen. 

Die Hs. ist, wenn man die Eintragungen auf fol. 126Tff. außer 
acht läßt, von einer Hand sauber und klar geschrieben. 
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J. Pasinus, Codices Manuscripti Bibliothecae Regii Taurinensis Athenaei. . . , 
I. 1, Taurini 1749, Num. XXIV. b. V. 4; de Sanctis, I .e . ; Leicht o .e . , S. 14f. ; 
F. Cosentini in : G. Mazzatinti, A. Sorbelli, L. Ferrari, Inventari dei mss. delle 
biblioteche d'Italia, T. 28 (1922), S. 37, Nr. 314; BZ 57 (1964) 314f. 

U = Vaticanus Urbinas graecus 95,13./15. Jh., Papier, I + 333B1., 
220 χ 155 mm. 

Inhalt: außer Fragmenten aus vielen Autoren (Xenophon, Dio-
genes Cynicus, Diogenes Laertios, Aelian, Theognis, Zonaras, Lukian, 
Menander u. a.) ein Fragment einer Epitome des Geschichtswerkes 
des Choniaten, fol. 184—215T. Überschrift: 'Επιτομή έκ τοϋ χρονικού 
τοϋ Χωνειάτου. Der Text beginnt (nach dem Prolog) S. 4,83. Anfangs-
seiten der Bücher: II: 188', III: 189-, IV: 190-, V: 191, VI: 192-, 
VII: 194', VIII: 197, IX: 198, X: 203', XI: 206', XII: 211, XIII: 
214'. Der Text bricht mit den Worten έπί κουλεων τάς λόγχας φέροντες 
(S. 412,59) ab. 

Der Codex ist eine Sammlung von sehr unterschiedlichen Frag-
menten, die in verschiedenen Zeiten geschrieben wurden. Das Niketas-
fragment umfaßt vier neugeheftete Quaternionen und stammt aus dem 
15. Jh. Am Rand sind einige Korrekturen und Ergänzungen einge-
tragen, die aber zum Teil vom Buchbinder weggeschnitten worden 
sind. 

Wie die Hs. in die Bibliothek des Herzogs von Urbino kam, ist nicht bekannt 
s. C. Guarti, Inventario della libreria Urbinate completo nel secolo XV da Federigo 
Veterano (1422—1482), Giornale storico degli archivi toscani 6 (1862) 134—47; 
7 (1863) 46—55 u. 130—54. 

Büttner-Wobst, o. c., S. 239; C. Stornajolo, Codices Urbinates graeci Bibliothecae 
Vaticanae descripti, Romae 1895, S. 139—47; Leicht, o. c., S. 33f. 

S = Scorialensis Ψ—IV—17 (früher V. Β. 3, IV. H. 20), 15./16. 
Jh., Papier, 230 Bl., 187 χ 140 mm. 

Inhalt: die „vulgärgriechische" Paraphrase des Geschichtswerkes 
des Niketas, von Kaiser Manuel I. Komnenos bis Isaak II. Angelos, 
am Ende unvollständig. Anfangsseiten der Bücher, die meistens keine 
Überschrift haben und nur durch einen Strich voneinander getrennt 
sind: II (Überschrift: Τόμος α'. βασιλεία Μανουήλ τοϋ Κομνηνού ετη 
λη'. Νικήτα τοϋ Χωνιάτου ιστορία): 1, III: 13', IV: 29, V: 47', VI: 
64', VII: 79', V i l i : 95', IX (überschrieben Τόμος εβδοος): 108', Χ: 
137', XI: 162', XII: 180, XIII: 206' (der Kopist hat aber den Tren-
nungsstrich auf fol. 193' vor S. 372,37 gemalt), XIV: 225'. Der Text 
bricht mit den Worten όμως ουκ εστέναξε βαρέως (S. 426,9) ab. 

Wasserzeichen: fol. 3—4, 11—12 u. a. Waage, vgl. Briquet 2584 — 
Solo 1501 und 2587 — Hochstätt 1514, zwischen welchen beiden dieses 
Specimen etwa die Mitte hält; 60,68 u. a. Waage, vgl. Briquet 2564 — 
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Mantua 1482; 210 u. a. Rindskopf, vgl. Briquet 14871—5 — Nord-
italien und Süddeutschland 1424—1450; 217 u. a. Rindskopf, vgl. 
Briquet 14708—14886 — etwa das gleiche Verbreitungsgebiet; 225—8 
u. a. Hund, vgl. Briquet 3643—6 — ital. 15. Jh. Von fol. 45 fehlt ein 
Stück mit geringem Textverlust. Die Numerierung der Quaternionen 
ist größtenteils noch vorhanden, aber der Codex ist neu geheftet: 
7 + 8 x 8 + 7 + 19χ8. Die Schrift ist ungleichmäßig, aber anschei-
nend doch von einer Hand. 

Die wenigen Lemmata rühren vom Kopisten. Kleinere Ergänzun-
gen findet man fol. 33, 43, 96, 101 und 172. Von einer späteren Hand 
stammt die Eintragung ακομιυοτι χονιατ auf dem oberen Rand von fol. 
175; s. dazu van Dieten, Niketas Choniates. Erläuterungen usw., S. 7. 

Der Codex war einst im Besitz des Diego Hur tado de Mendoza ; auf dem unteren 
Rand von fol. 1 liest man : „hic liber est Jacobi Hur tadi Mendosae Granatensis / 
D.Di de M a . " Nach E. Miller, Catalogue des Manuscrits Grecs de la Bibliothèque de 
l 'Escurial, Paris 1848, S. 277. 340. 449 hä t t e Mendosa ihn mit anderen vom Sultan 
Soliman I I . geschenkt bekommen. Diese Ansicht wurde von Ch. Graux, Essai sur 
les origines du Fonds Grec de l 'Escurial, Paris 1880, S. 229f. widerlegt. Mendoza 
ha t die Hs. vielleicht bei Antonios Eparchos gekauft . Mit den Eparchoshss., die 
über Guzmàn de Silva in die Bibliothek vom Escorial kamen, ha t dieser Codex 
aber nichts zu tun, s. G. Andrés, La Coleccion Escurialense de Mss. Griegos de 
Antonio Eparco, Scriptorium 15 (1961) 107—112. Als Besitz Mendozas wird er 
vielleicht schon von Conrad Gesner, Bibliotheca Universalis, Tiguri 1545, Num. 321 
erwähnt : Nicetae Choniatae . . . Historia a regno Jo. Comneni ad Constantinopolim 
captam . . . Exs ta t apud Diegum Hur t adum Caesaris oratorem Venetiis." Es ist 
jedenfalls zweifelhaft, ob man aus dieser Angabe schließen soll, daß Mendoza eine 
vollständigere Hs. besessen haben muß. Gesner wußte möglicherweise nur, daß 
Mendoza eine Niketashs. besaß, und machte die Inhaltsangabe aufgrund ander-
weitiger Bekanntschaft mit dem Werk. Carl Christoph Pliier, Reisen durch Spanien, 
Leipzig 1777, S. 184 gibt eine genaue Inhaltsangabe der Hs., die er im Escorial sah, 
wofür sie bald nach 1576 angeworben war : „Nicetas Choniates, Historia ab imperio 
Emanuelis usque ad Isaacii Angeli, caret f ine." (Vgl. Fabricius, Bibl. Gr., ed. Harles, 
S. 740 Anm. qq). E, Miller, 1. c. 

H = Vindobonensis Historicus graecus 13, 16. Jh., Papier, 12 Bl., 
350 X 242 mm. 

Inhalt : ein Fragment des Geschichtswerkes des Niketas Choniates 
(S. 1—29,48 [πορρώτερα] dieser Ausgabe). 

Die Überschrift fehlt, es sind aber dafür drei Zeilen frei gelassen. 
Dies, wie auch das Fehlen des Initialbuchstabens und der Worte 
'Αρχή δέ μοι (S. 4,66), welche der Kopist vermutlich in Rot nach-
tragen wollte, könnten ein Beweis dafür sein, daß er seine Arbeit nie 
vollendete; vielleicht aber auch war das Rot seiner Vorlage so verblaßt, 
daß er sie nicht mehr entziffern konnte (für den Initialbuchstaben ist 
das allerdings ohne Bedeutung). Immerhin hat der Kopist eine rote 
Majuskel gesetzt, nämlich im Wort Τήν (S. 11,62), und auch die sechs 
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Lemmata zum Text sind rot geschrieben. Im Text fehlen öfters Worte, 
da der Kopist anscheinend seine Vorlage nicht mehr entziffern konnte. 
Auf dem unteren Rand des letzten Heftes sind noch die ersten Worte 
für das nächste Heft geschrieben: καΐ της Trpòs τη$ Σέζερ πορείας. 
Eine ältere Blattzählung zeigt, daß das Fragment früher einen Teil 
einer umfassenderen Hs. ausgemacht hat, vielleicht eines Sammel-
bandes. 

Wasserzeichen: fol. 7, 8, 9 Armbrust, vgl. Briquet 761 — Udine 
1533. Das ganze bildet ein Heft und war früher mit Codex 12 (Nomoca-
non des Photios) zusammengebunden. 

Die Hs. hat eigene Lemmata. Am Rand wie auch zwischen den 
Zeilen sind zu einzelnen Worten Glossen eingetragen. 

Auf dem oberen Rand von fol. 12T liest man : ,,Augerius de Busbeck comparavit 
Cos tan t inopo l i . " Diese Notiz ist nicht, wie De Nessel, Lambecius, Forlosia und 
Kollar glaubten, von Busbeck selbst, sondern von seinem Sekretär oder einem 
Schreiber der Bibliothek, s. J . Bick, Wanderungen griechischer Handschriften, 
Wiener Studien 34 (1912) 147; P. Buberl — H. Gerstinger, Beschreibendes Ver-
zeichnis der illuminierten Handschrif ten in Österreich VI I I . 4. 2, Leipzig 1938, S. 4. 
255. Taf. LI I . 1. Der Codex wurde also zwischen 1555 und 1562 gekauft . Für die 
weitere Geschichte der Hss. Busbecks s. Bick, o. c., S. 143—146. 

De Nessel, o. c., Nr. 13; Forlosia, o. c., I I , 6; Kollar, o. c., Nr. 116; Leicht, 
o. c., S. 32; H. Hunger, Katalog, Bd. I, S. 17. 

Δ = Berolinensis graecus 236 (früher Pellicerius 129, Claromon-
tanus 235, Meermannianus 395, Phillippicus 1639), 6. Mai 1541, Papier, 
340 Bl., 350 χ 237 mm. 

Inhalt : Niketas Chômâtes' Geschichtswerk (S. 1—646 dieser Aus-
gabe). 

Der Codex gehört zu den eliminandi. Er wurde angefertigt im 
Auftrag von Guillaume Pellicier (s. S. LXI). Der Kopist war Bartholo-
maeus Brixianus: εγράφη έυετίησι παρά βαρθολομαίου βριξιανοΰ. 
ετει ,αφμα' μαίω ξη, vgl. Vogel-Gardthausen, Gr. Schreiber, S. 49 mit 
Anm. 5. 

Nach Pelliciers Tod (1568) erwarb sich etwa 1673 oder auch f rüher Claudius 
Naulot du Val Avallonois dessen Bibliothek, vgl. H. Omont, Catalogue des mss. 
grecs de Guillaume Pellicier, Bibliothèque de l 'École des Chartes 46 (1885) 51. 
Es fehlt aber die übliche Eintragung Naulots, daß er die Hs. gelesen habe, vgl. 
Vogel-Gardthausen, o. c., S. 369 Anm. 1. Anfang des 17. Jh . ' s kam Naulots Biblio-
thek in den Besitz des Collegium Claromontanum der Jesuiten zu Paris, s. fol. I I I : 
„Coli. Paris. Societat. Jesu. Nicetae Choniati Cronica expositio." Die Bücher des 
Kollegiums wurden 1763 konfisziert, s. fol. 1: „Paraphe au désir de l 'arrest du 6 
Juillet 1763 / Mesnil", und 1764 versteigert. Der Großteil, darunter diese Hs., 
wurde von Gerard Meermann erworben und kam nach 's Gravenhage. Meermanns 
Bibliothek wurde 1824 von Thomas Phillipps angekauft , der sie nach Cheltenham 
brachte. Einen Teil dieser Bibliothek kauf te 1889 die Königliche Bibliothek zu 
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Berlin. Auf der Innenseite der vorderen Decke ist mit Bleistift notiert: „Olim 
liber qui nupsit filiam de medicis." Die Bedeutung dieser 
Eintragung ist mir nicht klar. 

G. Studemund — L. Cohn, Verzeichnis der griechischen Handschriften der 
Königlichen Bibliothek zu Berlin I ( = Die Hss. Verzeichnisse der K. Bibl. zu Berlin 
Bd. 11. 1), Berlin 1890, S. 101 (vgl. auch S. Iff . ); Leicht, o. c„ S. 18—20. 

Θ = Phillippicus graecus 6767 (früher Pellicerius 135, Claromon-
tanus 236, Meermannianus 396), abgeschlossen am 3. Oktober 1541, 
Papier, 311 Bl., 331 χ 244 mm. 

Inhalt: Niketas Choniates' Geschichtswerk (S. 1—646 dieser Aus-
gabe). 

Der Codex gehört zu den eliminandi. Er wurde,- wie der vorher-
gehende, im Auftrag von Guillaume Pellicier angefertigt. Der Kopist 
unterschrieb seine Arbeit: έγράφη ένετίησι παρά νικολάου κοκόλ(ου) 
Ιτει ,αφμα' όκτωβρίω γ ' (vgl. Vogel-Gardthausen, Gr. Schreiber, 
S. 349; W. Weinberger, Beiträge zur Handschriftenkunde I, Sitzungs-
berichte der Akademie der Wissenschaften Wien, Philos.-Philol. u. 
Hist. Kl. 159 [1908] Abh. 6, S. 25). 

Die weitere Geschichte der Hs. ist die gleiche wie bei der vorigen bis 1824; 
sie wurde aber nicht für die Königliche Bibliothek von Berlin angekauft (s. Stude-
mund-Cohn, o. c., S. X Anm. 6). Die Hss.-Sammlung von Thomas Phillips wurde 
von seinen Erben verkauft und vom Londoner Antiquariat William H. Robinson 
Ltd., Pall Mall, London SW 1, erworben, wo man mir die Hs. freundlichst für eine 
kurze Untersuchung überließ. Der Preis war damals (August 1956) £ 750; M. 
Richard, Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs, 2Paris 
1958, S. 73f., nennt den Codex nicht unter jenen 26, die sich im November 1957 
noch im Besitz von W. H. Robinson waren. Wo er geblieben sein kann, ist mir nicht 
bekannt. 

Leicht, o. c., S. 32. 

Λ = Parisinus graecus 1707 (seit 1740; früher: Fontainebleau 
CIDCCC, Inv. Rigault 1622, Inv. Dupuy 1645, Inv. Clément 2076), 
ca. 1541, Papier, I + 425 (353 bis) + IIIB1., 356 χ 244 mm. 

Fol. 1—4: Inhaltsangabe. 
5—94: Georgios Monachos' Annalen (ed. de Boor, S. 6—293,6), 

darin fol. 15—20T (nach ed. S. 43,10) ein Fragment: ToO σοφοτάτου 
καί λογιωτάτου κυρ Συμεών βέστου του Σήθ. Σύνοψις καΐ απάνθισμα 
φυσικών τών φιλοσόφων διδαγμάτων, λόγος α05. Ό μεν σοφός Πλού-
ταρχος. ώ μέγιστε καί θειότατε βασιλεύ . . . Ende: oí αστέρες σφαιρο-
ειδεΐς είσίν; 94: ein Scholion, das in zwei Stücke zu zerlegen ist: a. über 
die Übersetzer der Septuaginta, und b. über das Pferd des Julius 
Caesar; 94v—96 leer. 

97—428v: Niketas Choniates' Geschichtswerk. 
IV yan Dittai, Nik. Chon. Hist. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:02



L EINLEITUNG 

Die Quaternionen der beiden Teile sind separat numeriert : 12 χ 8 
und 41 χ 8 + 4. Der Kopist des ersten Teiles hat sich Mühe gegeben, 
schön zu schreiben, und am Rand einige Verzierungen angebracht 
(fol. 1, 5, 21, 56T, 85), darunter ein Bild des Georgios Monachos (21). 
Der zweite Teil ist von einer anderen Hand und weniger elegant 
geschrieben. Der Codex gehört zu den eliminandi und wurde sicher in 
Venedig im Auftrag von Guillaume Pellicier für die Hofbibliothek 
des französischen Königs angefertigt. 

Anicet Melot, o. c., II, S. 390; Uspenskij, o. c., S. 68f. ; Omont, luv. sommaire, 
II, sub num. ; ders., Catalogues des Mss. Grecs de Fontainebleau, Nr. 530; C. de Boor, 
ed. Georgii Monachi Chronicon, Lipsiae 1904, S. LVIII; Leicht, o. c., S. 21 f. 

2 = Monacensis graecus 93, 16. Jh. (nach 1540), Papier, I + 546 
Bl., 342 χ 240 mm. 

Fol. 1—239- Zonaras' Annalen Lib. XIII—XVIII (ed. Dindorf 
III , 172,1 — IV, 260). 

240—545v: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk (S. 1—646 dieser 
Ausgabe). 

Der Codex gehört zu den eliminandi. Der Kopist unterschrieb 
seine Arbeit: τέλος καΐ τώ Θεώ δόξα. 'Αμήν. καί ταύτη υ την βίβλο ν 
έμμανουήλος όμβαιβενίς ό έκ μονεμβασίας εξέγραψε μετά την παράδοσιν 
της έαυτού πατρίδος. (Vgl. Vogel-Gardthausen, Gr. Schreiber, S. 117 
mit Anm. 1). 

Außer den Lemmata und den Korrekturen, die der Kopist bei der 
Revision seiner Arbeit am Rand eintrug, gibt es Verbesserungen einer 
zweiten Hand, z.B. fol. 472,2 πρώτοι: πραταί (S. 484,63), 472,3 
καί Σύροι add. post Σκύθαι (S. 484,64), 472,15 άνεσχετόν: άνασχετόν 
(S. 484,76), 472,18 καί άπεριάπτους: γενέσθαι άπράτως (S. 484,79). 
Büttner-Wobst, ο. c., S. 215f. hat nachgewiesen, daß diese Kor-
rekturen von Hieronymus Wolf rühren, der diese Hs. für seine Aus-
gaben von Zonaras und Niketas benutzte; er stellte auch fest, daß 
Wolf dabei aus Codex Monacensis gr. 450 schöpfte. Die beiden ersten 
oben angeführten Korrekturen konnte Wolf tatsächlich direkt aus 
dem genannten Codex, fol. 174T, 23. 24, übernehmen; für die beiden 
anderen konnte ihm nur der Sinn der Paraphrase helfen. Wolf ver-
fügte aber auch über den noch zu besprechenden Fuggercodex. 

Emmanuel Embebenis kopierte diese Hs. nach der Übergabe seiner Vaterstadt 
Monemvasia; bekanntlich verlor Venedig diese Stadt im J. 1540 an die Türken. 
Wie der Codex in den Besitz des Johann Jakob Fugger kam, ist nicht bekannt, 
s. O. Hartig, Die Gründung der Münchener Hofbibliothek durch Albrecht V. und 
Johann Jakob Fugger, München 1917, S. 222 mit Anm. 2. In Fuggers Bibliothek 
hatte die Hs. die Signatur „Stat. 7 no. 12", s. Catalogue bibliothecae Fuggeranae 
quem exaravit a. 1565 Carolus Stephani = Cod. Bav. Cat. 48 und Hartig, o. c., 
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S. 250 mit Tab. VI. Im J . 1571 kam die Hs. in die Bibliothek des Herzogs von 
Bayern und erhielt die Signatur 2.37 (35), s. Hartig, o. c„ S. 31ff. und 367 n. 866. 

H. Wolf, Zonarae Annales, Basileae 1557, S. 9; I. Hardt, Catalogue Codicum 
Manuscriptorum Bibliothecae Regiae Bavaricae I, München 1806, sub num.; 
M. Pinder, Zonarae annales, I, Bonnae 1841, S. VI; I. Bekker, Nicetae Choniatae 
Historia, Bonnae 1835, S. III; L. Dindorf, Ioannis Zonarae epitome historiarum, I, 
Lipsiae 1868, S. IV; Büttner-Wobst, I .e . ; Leicht, o.e. , S. 17f.; F. Husner, Die 
Editio Princeps des Corpus Historiae Byzantinae usw., Festschrift Karl Schwarber, 
Basel 1949, S. 152. 

Σ = Parisinus graecus 1722 (früher Mediceus Regius 2560, Inv. 
Dupuy 38), 16. Jh., Papier, 308 + V + 4 (309—312) + III Bl., 
305 χ 211 mm. 

Fol. 1—308: Niketas Choniates' Geschichtswerk. 
309—312: eine anonyme Darlegung des orthodoxen Glaubens 

von der Dreifaltigkeit und der hl. Schrift. 
Wasserzeichen: fol. 1—8, 224—231 Rindskopf mit Gegenmarke 

Kleeblatt zwischen den Buchstaben Ν und C, vgl. Briquet 14474—84 
„qui trahissent leur origine vénitienne" aus den Jahren 1527—1567; 
65, 200 u. a. Rindskopf mit Kreuz, vgl. Briquet 14524 — Bergamo 
1528; 79, 254 u. a. Anker, vgl. Briquet 485 — Padua 1547. Die Nume-
rierung der Hefte ist nur noch selten zu sehen, ζ. B. fol. 33 und 81. 
Nach fol. 180 ist ein Blatt ausgeschnitten ohne Textverlust. Zusam-
mensetzung: 2 2 x 8 + 7 (8—1, nach 180) + 7 x 8 + 6 (241—246) + 
6 x 8 + 6 (295—300) + 8 + 4 + 8 (das erste Blatt ist mit dem letzten 
des vorigen Heftes zusammengeklebt; die letzten drei sind nicht 
paginiert). Der Niketastext ist über vier Hände zu verteilen: a. 1—72v 

und 153—176, b. 73—152, c. 177—215, d. 216—308. Das letzte, nicht 
zugehörige Heft ist von einer fünften Hand. 

Die Marginalien sind die gleichen wie im Codex F ; einige der Stichoi 
fehlen, andere stehen nicht am richtigen Platz, nämlich die auf fol. 15 
zu S. 33,56 und 32,48. 

Der Codex gehörte einst zur Bibliothek der Catharina de Medici, deren Wappen 
in einer farbigen Zeichnung auf fol. IIT abgebildet ist (s. Delisle, Cabinet, S. 211 
Anm. 3). Diese Bibliothek ging auf die Sammlung des Kardinals Nikolas Ridolfi 
zurück, der viele seiner Hss. über Janos Laskaris bezog. In den veröffentlichten 
Verzeichnissen der Hss. Ridolfis wird kein Niketascodex erwähnt, s. H. Omont, 
Un premier catalogue des mss. grecs du Cardinal Ridolfi, Bibliothèque de l'École 
des Chartes 49 (1888) 313—324; G. Mercati, Indici di Manoscritti greci del Cardinale 
N. Ridolfi, Mélanges d'Archéologie et d'Histoire 30 (1910) 51—55. Im Codex 
Parisinus gr. 3074, Index librorum Dni Nicolai Cardinalis Rudolfi, fol. 21T wird 
Nr. 37 έξήγησι; λέξεων τη ; παλαιά; καΐ vácts γραφή; καΐ τη ; έξωτερικη; am Rand mit 
No. 2560 gleichgesetzt. Ridolfis Bibliothek wurde nach dessen Tod (1550) vom 
Maréchal Strozzi gekauft und später bei der Belagerung von Thionville (1558) 
von Catharina de Medici beschlagnahmt. 1597 wurde die Bibliothek der 1688 ver-

IV* 
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storbenen Königin in die königliche Bibliothek einverleibt, s. Le Roux de Lumey, 
Notice sur la bibliothèque de Cathérine de Médicis avec des extraits de l ' inventaire 
de cette bibliothèque. Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, 13e série, mai 
1858, S. 915—941; Delisle, Cabinet I, 207—212. Die alten Verzeichnisse der Biblio-
thek der Königin, Parisinus lat . 17917, fol. 1—52 und 14359, fol. 457 ff., Par . Fonds 
Français 5685 (Inv. Pi thou 1597) nennen keinen Niketascodex. 

Anicet Melot, o. c., S. 393,1; Uspenskij, o. c., S. 66—68; Omont, Inv. sommaire 
I I , sub num. ; Leicht, o. c., S. 30. 

Scholion: Aus dieser Hs. sind in Codex Parisinus Suppl. gr. 249 die schon 
wiederholt genannten Stichoi kopiert worden, fol. 224Tff. : Ίάμβοι άδέσττοτοι els 
τ ά του Νικήτα του Χωνιάτου Ιστορικά· περί βασιλείας κυροΰ 'Ιωάννου του Κομνηνού. 
Es fehlen nämlich die Verse zu S. 8,2; 13,29; 183,71; 323,60; der Vers zu 16,25 
ha t eine abweichende Lesart ; die Verse zu 32,48 und 33,56 sind ver tauscht ; vom 
Vers zu 182,58 wird bemerkt, daß es mit schwarzer Tinte geschrieben ist. Das alles 
t r i f f t nur fü r Codex Paris, gr. 1722 zu. Cod. Par . Suppl. gr. 249, auf fol. 1 als 
„Collectio ex diversis autoribus et de variis argumentis, farrago nullius pret i i" be-
zeichnet, wurde 1568 bis 1569 angefertigt und war, bevor er in die Bibliothèque 
Nationale kam, im Besitz der Jesuiten. 

Omont, Inv. sommaire I I I , sub num. 

Φ = Fuggeranus V. 159 Vol. A, 1555, Papier, 193 Bl., 333 χ 
235 mm. 

Inhalt: Niketas Chômâtes' Geschichtswerk (S. 1—614,7/lOb dieser 
Ausgabe). 

Wasserzeichen: fol. 229—230 u.a. Leiter, vgl. Briquet 5922 — 
Augsburg 1506—1510; 338—339 u. a. Leiter, vgl. Briquet 6098 — 
Prag 1543—1559, var. Siena 1550—1555 usw. Die Quaternionen sind 
auf der ersten und letzten Seite numeriert und außerdem mit Kustoden 
versehen. Zusammensetzung: 24x8 + 1. Der Kopist unterschrieb 
seine Arbeit: έτελειώθη ή παρούσα χρονική βίβλος κυροΰ Νικήτα τοϋ 
Χωνειάτου παρ' έμοϋ ελαχίστου έν ίεροδιακόνοις 'Αλεξάνδρου του 
μεγάλου χαρτοφύλακος της τοϋ Χριστού μεγάλης έκκλησίας έν ετει τώ 
ζτώ ξτώ γτώ μηνΐ μαρτίω ίσταμένω, ή μέρα δ'. Er ist vielleicht mit dem 
Schreiber des Kedrenoscodex von Nürnberg vom J. 1556 gleichzusetzen, 
s. Vogel-Gardthausen, Gr. Schreiber, S. 12; G. Stadtmüller, Michael 
Chômâtes, Metropolit von Athen, Roma 1934, S. 275 Anm. 3. 

Der Chartophylax kopierte Niketas vielleicht im Auftrag von Johann Dern-
schwam; in Vol. Β der Hs. (Matthaios Blastaris ' Cánones) liest man auf fol. 156: 
„Completio defectus sequitur Charta 157 usque ad charta(m) 195 de libro Patriarche 
Constantinopolitani An(n)o 1554 transcript (a) 10 die mensis Junii, feci ego Joannes 
Dernschwam eas (?) transscribere et compiere Constantinopoli." Noch im J . 1555 
kehrte der Fuggeradministrator nach Augsburg zurück und veranlaßte mit anderen die 
Editio Princeps des Niketas, s. Husner, o. c., S. 148f. 152; vgl. Hartig, o. c., S. 40 
Anm. 1. Heute befindet sich die Hs. im Fürstlichen und Gräflichen Fuggerschen 
Familien- und Stiftungsarchiv, Fuggerei 56, Augsburg, wo ich sie untersuchen 
durf te . 

H. Wolf, Nicetae Acominati . . . historia . . . , Basileae 1557, S. α 4 und Anm. 
zum Prooimion (vgl. ed. Bonn., S. IV und 872) ; Leicht, o. c., S. 6—8; Husner, a. a. O. 
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DIE HANDSCHRIFTEN LIII 

Handschriften, die Exzerpte enthalten 

Ψ = Atheniensis 449 (früher 150), 16./17. Jh., Papier, III + 
226 Bl., 220 χ 160 mm. 

Inhalt: varia, darunter p. 391—411: Έκ του δεκάτου τόμου TTÍS 
ιστορίας Νικήτα τοϋ Χωυιάτου καΐ λογοθέτου των σεκρέτων. "Αλωσις 
της Θεσσαλονίκης παρά Σικελών usw. Anfang: ~Ωδε έκ Κομνηνών s. 
S. 296,71; Ende: ταϋτα έκβέβηκεν S. 308,18. Die Marginalien sind die 
gleichen wie im Codex C. 

Über die Herkunft der Hs. liest man fol. I : Έκ των κατά τήν Μήλου διαλυθέν-
4523 

των μονηδρίων διευθυνθέντων διά τη* άπό 26 'Ιουλίου 1834 Οπτ' άριθμ. ^20 διαταγή; 
της έττΐ των Έκκλησ. κτλ. Γραμματ. τ . 'Επικρατείας. 

Γ. Κ. Κρέμου, Κατάλογος των Χειρογράφων τής 'Εθνικής καΐ της τοϋ Πανεπιστημί-
ου Βιβλιοθήκης κτλ., I, θεολογία, âv 'Αθήναις 1876, S. 177f.; I. καΐ Α. Σακκελίωνος, 
Κατάλογος των Χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος, âv 'Αθήναις 
1892, Nr. 449. 

Ω = Matritensis graecus 4621 (früher [Iriarte] 72), 15. Jh., Papier, 
II + 186 Bl., 215 χ 160 mm. 

Inhalt: varia, darunter fol. 132T,6—133,4: Έκ τοϋ Νικήτα (έκ 
Νικήτου p. c.) τοϋ Χωνιάτου όσα έτολμήθη παρά Λατίνων έν τη 
Κωνσταντινουπόλει. Anfang: Tí δ ' άν πρώτον S. 573,93; Ende: 
οίον έκπλήξαι άμβωνα περιήμπισχον S. 573,22. Wasserzeichen: fol. 
132 Vogel, vgl. Briquet 12149 — Rom 1484. Der Kopist war Kon-
stantinos Laskaris, der zweimal seinen Namen eingetragen hat, auf 
dem oberen Rand von fol. 2: Κωνσταντίνου τοϋ Λασκάρεως, und auf 
dem unteren Rand von fol. 100T: έγχειρίδιον Κωνσταντίνου του 
Λασκάρεως. 

Konstantinos Laskaris schenkte seine Bibliothek bei seinem Tode, 1501, der 
Stadt Messina; von dort kam sie nach Palermo, und 62 Hss. gelangten in die 1722 
gegründete Hofbibliothek Spaniens, s. H. Rabe, Konstantinos Laskaris, Zentral-
blatt für Bibliothekswesen 45 (1928) 1—7. 

J. Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritensis codices graeci manuscripti, I, Matriti 
1769, S. 256 Sp. 2 — 266 Sp. 2. 

Ζ = Marcianus graecus XI 22 (collocazione 1235; früher Nanianus 
281), 13. und 14. Jh., Papier, 189 Bl., 240 χ 165 mm. 

Inhalt: eine Sammlung von byzantinischen Schriften; einige sind 
unvollständig, von anderen befindet sich manches Stück nicht mehr 
am ursprünglichen Platz. Uns interessiert hier das sogenannte Frag-
ment „De Statuis", d. h. der Schlußabschnitt der Fassung LO des 
Geschichtswerkes, die S. 535,3 dieser Ausgabe einsetzt. Die beiden 
Blätter, die das Bruchstück enthalten, sind an verschiedenen Stellen 
der Hs. eingeheftet; der erste Teil, S. 647,3—652,73/4 παραστησαι 
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LIV EINLEITUNG 

liest man auf fol. 182, den Rest auf fol. 149. Das Fragment ist über-
schrieben : Του Χωνειάτου. 

Über diese Hs., die auch die Reden und Briefe des Niketas enthält , s. meine 
Ausgabe dieser Schriften, S. I X — X I V . 

Va = Vaticanus graecus 163, fol. 22<K Zur Hs. s. oben S. XXIIIff. 
Dieses Blatt enthält, wie dort schon angedeutet wurde, ein Fragment 
des Schlußabschnittes der Fassung LO. Überschrift: Toü αύτοϋ 
μακαρίτου κυρ Νικήτα του Χωνειάτου coró της αΰτοϋ ιστορίας της περί 
Κωνσταντινουπόλεως. Anfang: Της γάρ S. 647,1; der Text bricht 
mit den Worten την τρίχα ούλος S. 650,1 ab. 

Auf Va gehen zurück: 
G1 = Barberinianus graecus 132, fol. 10—21, abgeschrieben von Franciscus 

Arcudius (ca. 1590—1641), der einige Zeit Bibliothekar des Kardinals Francesco 
Barberini war. Dem griechischen Text auf den Rectoseiten 11·—16 ist auf den Verso-
seiten eine lateinische Übersetzung beigegeben. Eine Notiz auf fol. 11 nennt Va 

als Vorlage und am Schluß, fol. 16, liest man : „Hue usque Codex Vaticanus". 
Ein kurzes Gedicht des Kopisten beschließt das Ganze : 

χάλκεα χωνευθέντα, Βυζαυτίδοζ άσπετα 'Ρώμη; 
Θαύματα, χρυσομανών χειρί φιλοκτεάνω, 
άφθιτα Χωνιάτηΐ χώνευσεν αυ ϊστορι μύθω 
καί γραφή, αίσχύνου χεΙρ φιλοχρημοσύναζ. 

Φραγκίσκος ό Άρκούδιος 

V. Capocci, Codices Barberiniani graeci, I, In Bibliotheca Vaticana 1958, 
S. 226f. 

G2 = Barberinianus graecus 237, fol. 109—110. Aus Barberinianus gr. 132 
kopiert, wie ein Bindefehler in der Überschrift beider Hss. sofort klar macht. Der 
Verweis auf V a ist kürzer formuliert; es fehlt die lateinische Übersetzung; Arcudius' 
Gedicht ist überschrieben: „ I n hanc enearum s ta tuarum memoriam à Niceta 
Choniata posteris t rad i tam tetrastichon Francisci Arcudij ." Die Kopie des Ge-
dichtes weist vier Abschreibefehler auf, deren drei korrigiert sind. (Scholion: Ar-
cudius' Gedicht s teht auch noch, von ihm selbst geschrieben, im Codex Barb. gr. 
279). 

Seymour de Ricci, Liste sommaire des mss. grecs de la Bibliotheca Barberina, 
Revue des Bibliothèques 17 (1907) 98. 

G3 = Vallicellianus graecus 218 (früher Carte Allacci CXLIII ) , 6 Bl. in einem 
Sammelband, aus Barberinianus 132 von Leo Allatius kopiert, wie aus der Über-
einstimmung der Überschriften und der Bemerkung am Ende : „Hue usque Codex 
Vaticanus" hervorgeht. Fol. 1T liest man: „Hic incipit f ragmentum edi tum a D. 
Fabricio To. 6 B. G. p. 405 έκ π ρ ώ τ η ; (cf. ibid. in cod. lin 4). Codex ergo Vaticanus 
est copiosior. Adv. Ang. Mai." und fol. 3T: , , In eodem Fabricio accedunt alia inci-
pienta τάς mryàs ed. To. 6 B.G. p. 409, u t j am adnotaverat Lambecius. Adv. Ang. 
Mai." 

E. Martini, Catalogo di Mss. Greci esistenti nelle biblioteche italiane, I I , Milano 
1902, S. 231. 

G4 = Leidensis graecus 23 (früher Gronovianus 109), fol. 5T—·7Υ, kopiert von 
Leo Allatius. Bl. 1 enthäl t eine Inhaltsangabe von Gronovius' H a n d : 1. „Frag-
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DIE HANDSCHRIFTEN LV 

mentum Nicetae Choniatae διατάξεως της άγία; της τοΰ θεοΰ 'Εκκλησία;, excerptum 
manu Leonis Allatii." 2. „Seq. In Codice Vaticano" usw. die Notiz über die Herkunft 
des Fragmentes, die Allatius von Arcudius übernahm. Gronovius gibt hier auch 
Überschrift, Anfang und Ende an. Dieses Ende ist καΐ πάντα άδο, s. S. 649,67. 

J . Geel, Catalogus Librorum Manuscriptorum qui inde ab anno 1741 Biblio-
thecae Lugduno-Batavae accesserunt, Lugduni Batavorum 1852, S. 21, Nr. 62. 

G5 = Gottingensis philologicus graecus 92, 18./19. Jh., 3 Bl., kopiert aus 
Vallicellianus 218. Zu S. 2 έκ πρώτης notierte Friedrich Wilken: „ab his verbis 
primum incipit Codex Ms. Bodlejanus" und am Ende „Reliqua invenies in Codice 
Ms. Bodlejano." Dieser Kopie ist ein Brief von Wilken an den Bibliotheksvorsteher 
Dr. Reuß (vom 9. Sept. 1829) beigefügt, in welchem Wilken sich bedankt, daß ihm 
das Apographum zur Benutzung überlassen wurde, und die Vermutung äußert: 
„Vielleicht ist es von Cattagni abgeschrieben; wenigstens ist dessen Hand, soweit 
ich mich erinnere, der Schrift des Apographes sehr ähnlich." 

Verzeichnis der Handschriften im Preußischen Staate, I. 1.1, Berlin 1893, S. 22. 
Auch aus Codex O wurde der Schlußabschnitt „De Statuis" öfter kopiert: 
E 1 = Oxoniensis Ms. Langbaine 9, S. 29—45. Langbaine beendet seine Aus-

führungen über die Fassung des letzten Teiles des Geschichtswerkes des Niketas 
in O mit folgenden Worten: „Liber primus parcius ab impressis variat. Quaedam 
autem, quae hue traduximus ex fine 2di libri, in annalibus impressis (quod scio) 
non omnino occurrunt. Est autem locus illustris de statuis urbis Constantinopoli-
tanae quas Latini victores premente pecuniae inopia fundi et in monetam cudi 
curarunt." Es folgt die Kopie ab έκ πρώτη;. 

E 2 = Parisinus Supplementi graeci 865, fol. 3—12, Kopie aus E 1 , von Johann 
Ernest Grabe für Jean Boivin im J . 1700 angefertigt. Das Dankschreiben Boivins 
an Grabe, datiert „Nonis Jul. An. Dom. MDCC", ist im Codex Bodl. Grabe 23, 
Fragm. 38, fol. 55—56T erhalten geblieben. Vgl. auch Boivin, Anm. zu Nikephoros 
Gregoras in ed. Bonn. I I , S. 1220 zu I, S. 276,6. 

Es muß noch eine weitere Kopie von E 1 gegeben haben, die von Fabricius für 
seine Ausgabe benutzt wurde; s. Bibl. Gr. VI, S. 405: „Inter alia, quae Codex ille 
(Bodl. Roe 22) suppeditat in impressis desiderata . . . occurrit locus quem una cum 
versione mea speeiminis caussa, ut ex adversariis C. V. Jo. Langbaenii est a Jo. 
Christophoro Wolfio, collega et amico meo conjunctissimo excerptus, adscribam . . . " 

Exzerpte, die ich (außer Vaticanus gr. 578) nur aus Katalogen kenne : 
Codex Meleai 53, 18. Jh. Papier, 56 Bl., enthält nach A. Papadopoulos-Kera-

meus. Κατάλογο; των Ελληνικών Κωδίκων τη; έν Μηλέαι; Βιβλιοθήκη;, Sonderdruck 
aus ΈπετηρΙ; τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, έν 'Αθήναι; 1901, S. 24, auf 
fol. 1—6: das Prooimion des Geschichtswerkes des Niketas. Als Ende wird angege-
ben: ή ϋξαψι; ή τη; άνω φερομένη; άναθυμιάσεω; καΐ οίον, offenbar eine Fehlangabe; 
fol. 10—21: Άποσημειώσει; τινέ; έκ των τοΰ Νικήτα Χωνιάτου Ιστοριών, ενθα περί 
τη; Άνδρονίκου βασιλεία;, τόμω Αν, δτε ot Σικελοί τη; θεσσαλονίκη; έκράτησαν usw. ; 
28Τ·—40: Ίστορικαΐ άποσημειώσει; έκ τών του Νικήτα Χωνιάτου. 

Codex Athous Laurae 1120, a. 1767, Papier, 176 Bl., enthält nach Spyridon 
Monachos Lauriotes und Sophronios Eustratiades, Κατάλογο; τών κωδίκων τη; 
Μεγίστη; Λαύρα; τη; έν ΆγΙω Όρει, Paris 1925, S. 180, auf fol. 152ff. : Σημειώματά 
τινα θαυμάσια τήν φράσιν έκ τή; βίβλου Νικήτα Χωνειάτου. — Παροιμίαι καΐ γνώμαι 
τοΰ αύτοϋ (155Τ). Φυσικά τίνα ιδιώματα τών Λατίνων (156—156ν). 

Codex Vaticanus graecus 578, 14. Jh., Papier, 236 Bl., enthält fol. 100—116T 

einen historischen Traktat über die Patriarchen, die den Kanones zuwider inthroni-
siert wurden, nachdem ihre Vorgänger unrechtmäßig vom Thron vertrieben worden 
waren. Fünf der Patriarchen gehören der von Niketas behandelten Geschichts-
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periode an. Fol. III», 2—112,7 über Kosmas II. Attikos basiert auf Niketas S. 80, 
12ff.; die Behandlung von Basileios Kamateros, Niketas „Sakellarios", Leontios 
Theotokites und Dositheos, fol. 112,7—112T,10 ist so kurz, daß man darin die be-
treffenden Stellen aus Niketas kaum wiedererkennen kann. 

R. Devreesse, Catalogus codicum vat. gr., II, In Eibliotheca Vaticana 1937, 
S. 486—90; Canart-Peri, o. c., S. 460. 

Codex Baroccianus 25, 14. Jh., Papier, 296 Bl., enthält nach Coxe, o. c., Sp. 
32—6, Nr. 10 fol. 233—243: „Anonymi cujusdam chronicon de rebus ad ecclesiam 
Constantinopolitanam pertinentibus, in quo agitur de Patriarcharum successione 
et expulsione, e Zonarae, Choniatae, Methodii, aliorumque Chronicis confectum." 
Es handelt sich vermutlich um die gleiche Schrift, die im Vaticanus gr. 678 über-
liefert ist. 

Die Handschriftenfamilien oder die Fassungen des Werkes 

Aus praktischen Gründen habe ich schon oben (S. VIII) darauf 
hingewiesen, daß Niketas' Werk in drei Fassungen überliefert ist. 
Entsprechend gibt es drei Handschriftenfamilien, aber außerdem Hss., 
die eine Zwischenposition einnehmen, und die auf einem anderen 
Sprachniveau stehende Paraphrase. 

I. Als erste Familie bezeichne ich die Hss. R M D F C Z O T T ß 
und, obgleich sie nur eine Epitome enthalten, Κ Ν U, da dieses Kom-
pendium aus einer Hs. dieser Familie angefertigt wurde. Die charak-
teristischen Merkmale dieser Gruppe sind: 1. Das Fehlen vieler in 
den anderen Hss. überlieferten Stellen, in welchen an Kaisern und 
hohen Funktionären scharfe Kritik geübt wird, bzw. deren Inhalt 
eine solche Kritik herausfordert. Die wichtigsten dieser Stellen, auf 
die hier nicht näher eingegangen werden kann, findet man S. 53,58ff.; 
67,38; 95,29—96,53; 103,19—104,36; 111,34—115,42; 143,42—144,83; 
154,43—55; 168,79—169,87; 203,75—206,56; 224,34/5 u. 225,45; 
229,67/9; 230,1/2; 242,16/8; 244,48—59; 259,37—260,50; 262,1/6; 
272,63—274,29; 292,80/8; 320,77—322,52; 338,89—339,9; 341,56/7; 
399,48/9; 404,94—408,90; 422,67—73; 436,89—444,10; 447,91/2; 
448,8/9; 450,59—451,75. 2. Die im Vergleich zu dem in anderen Hss. 
überlieferten Text weit kürzere und weniger kritische Behandlung 
der Regierungsperiode des Alexios III. Angelos, S. 453ff. (ausführ-
licher dazu S. XCIVf.). 3. Das abrupte Ende, S. 614,7/10, das aller-
dings nur in den Hss. D F Σ Φ Τ Κ Ν erhalten ist. Codex R scheidet 
bereits S. 582,46 aus, und die Schreiber von M und C haben den Schluß-
satz der bis dahin von ihnen kopierten Fassung weggelassen und fah-
ren mit dem Text der längeren Redaktion fort. Codex U bricht S. 
412,29 ab. Die Textfassung dieser Hss.-familie wird von mir als 
b(revior) bezeichnet. 
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II. Die zweite Familie bilden die Hss. V A P-nach-der-Überarbei-
tung Γ Δ Θ Λ 2, Μ und C ab S. 614,7 und Teile von W. Der Unter-
schied zur ersten Gruppe geht aus dem dort gesagten hervor5. Diese 
Fassung behandelt etwa anderthalb Jahre (April 1205—November 
1206) mehr als der b-Text (S. 614,7—646); sie ist nicht abgeschlossen 
(s. S. XCV). Sie wird von mir a(uctior) genannt. Sie ist nur in V und Ρ 
(mit Kopien) vollständig überliefert; A bricht S. 570,14, W S. 517,93 
ab. 

III. Eine Zwischenposition zwischen b und a nehmen P-vor-der-
Überarbeitung und (der größte Teil von) W ein. Beide Hss. haben 
einiges von dem, was a mehr bietet als b, ohne an diesen Stellen über-
arbeitet zu sein. Näheres darüber unten, S. LXXI. Von einer Familie Ρ W 
kann man aber aufgrund der Kontamination von W nur mit starker 
Einschränkung reden. Zu dieser „Familie" dürfte auch das Fragment 
Η gehören, das eine besondere Verwandtschaft mit Ρ aufweist, die 
Stellen, welche die Zwischenposition von Ρ bezeugen, aber nicht mehr 
enthält (H reicht nur bis S. 29,48). 

IV. Eine vierte Familie stellen die Hss. L und O dar, zu der teil-
weise auch Ρ (mit Kopien) gehört. Die wichtigsten Merkmale sind: 
1. Der Umfang. Der Text beginnt erst S. 535,3 und geht, was den 
Inhalt betrifft, zeitlich über den a-Text hinaus. Die letzten datierbaren 
Ereignisse, die erwähnt werden, fallen in den Herbst 1207. 2. Die Über-
lieferung: zusammen mit der Panoplia dogmatike des Autors und 
ohne Überschrift daran anschließend. 3. Die vom a-Text abweichende 
Anordnung der S. 603 ff. behandelten Ereignisse (s. die Beschreibung 
von Codex O). 4. Der kunstvolle Abschluß mit der Beschreibung der 
von den Kreuzfahrern im eroberten Konstantinopel eingeschmolzenen 
Erzstatuen, der auch in Ζ und teilweise in Va mit Kopien überliefert 
ist. 

V. Eine weitere Familie bilden vier Hss., die, alle mehr oder weniger 
unvollständig, Niketas' Werk in einer auf niederer sprachlichen Stufe 
stehenden Paraphrase überliefern. Diese schließt sich überwiegend, 
aber nicht ausschließlich dem a-Text an. 

8 Weitere Merkmale, durch welche a sich von b unterscheidet, sind eine schärfere 
Verurteilung von Astrologie und Zauberei, ein größeres Interesse für mehr oder 
weniger banale Anekdoten und derbere Ausdrücke. 
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DAS VERHÄLTNIS DER HANDSCHRIFTEN ZUEINANDER 

Zu eliminierende Handschriften 

Codex W, fol. 1—35 = S. 3,47—66,20, 40—41 = S. 73,26—77,30 
und 185 = S. 365,70—367,23 sind aus D abgeschrieben: 1. In D ist 
der Text S. 21,59—24,25, der ursprünglich zwei Blätter gefüllt haben 
muß, auf einem Blatt, fol. 29, in verkürzter Form wiedergegeben. 
In W hat dieser Abschnitt ohne ersichtlichen Anlaß den gleichen Wort-
laut und alle Lücken, welche D hier aufweist. 2. Es gibt über hundert 
Bindefehler, z. B. S. 10,44 "Αννη om.; 11,60/1 της Καισαρίσσης om.; 
16,8 ουχί πάνυ: των πάντων; 29,57 περικλώμενον: περικυκλούμενον; 
35,28 και: μεταξύ καί; 75,57 έπονομάζεται : κατονομάζεται; 366,89 
μικρού om.; 367,10 επερρόθησαν: έπερρώσθησαν. 3. Wha t viele Sonder-
fehler, z .B. : 7,67 νοήμασι: όνόμασι; 26,78 ληροι: κλήροι; 35,34 ει 
συναραμένων: είσαναραμένων ; 76,5 Μιλτιάδου: μιλτάτου; 365,73 ετι 
om. Trotzdem hat W in diesen Teilen vier Lesarten mit anderen Hss. 
als D gemeinsam: 7,53 είρημένα a: λελεγμένα b: λεγόμενα PHW; 
8,78 έπικλιθεισών: επικλισθεισών W, cf. έπικλεισθεισών Ρ»0 R; 24,16/7 
παρασχόμενος VARDF: παρεχόμενος PHWN; 76,83/4 της ταλασιουρ-
γοϋ γυναικωνίτιδος : τοϋ κερκίδα χειρίζεσθαι W = Α, welche Hs. 
κερκίδος liest und die andere Lesart am Rand hat. In den ersten drei 
Fällen kann es sich noch um Zufälle handeln, im letzten Fall aber nur 
um Kontamination. 

Die Codices Σ, Φ und C gehen auf F, die Auszüge Ψ und Ω auf C 
zurück. 

Σ wurde aus F abgeschrieben. Den Beweis dafür liefert das Fehlen 
der Stelle S. 445,19—446,59. Die jüngere Hs. Σ hat dies mit F gemein; 
in F ist es aber eindeutig auf den Verlust eines Blattes zurückzuführen 
(s. S. XXXII). 

Φ geht ebenfalls auf F zurück; der Beweis ist der gleiche wie bei 
Codex Σ. 

In C fehlt der Text S. 445,19—446,59 nicht. C und F haben aber 
viele Bindefehler, z. B. : S. 11,69: ήτησεν: ήκουσεν; 43,65 άνθρωπον: 
άρχοντα; 80,94 ένιαχοϋ: ένιαυτοϋ; 99,33 Σικελίας: βασιλέως; 141,90 
Θυγατρί: αδελφή; 288,51.58, 289,68. 79. 82/3, 291,28, 292,59b und 
310,67 bekommt Kaiser Andronikos den Titel βασιλεύς (vgl. BZ 55 
[1962] 233f.); 403,76/7 καί alt. — Άλαμανοϊς om.; 566,34 αύτενέργη-
τος: αύτερεύνητος. C hat Sonderfehler, z. B. S. 33,68/9 καί — συν-
ήγετο om.; 60,38 φιλοδωρίας: έλευθερίας; 255,26/7 τούς — ολισθήμα-
τος: καί τά έξης; 553,92 τοϋ — έτους om. Die wenigen Stellen, wo C 
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eine bessere Lesart hat als F, sind durch eine einfache Korrektur oder 
eine Konjektur berichtigt worden, z.B.: 2,12/3 της πολυεράστου 
χρήματα αρετής F: του πολυεράστου χρήματος αρετής C cum rei.; 
303,84 δόμων: δεσμών F: οίκων C; 371,13 νοσησάντων: μισησάντων F: 
μελετησάντων Fme C. Für einige Korrekturen, wie auch für den Teil, 
den F nicht hat (s. S. LXIVf.), muß eine zweite Vorlage angenommen 
werden, ζ. B. 143,55 εύλογοϋσι: κακολογοΰσι PWC; 234,76 προθυμίας 
VDF: προμηθείας APWRMC; 251,55 οϊμησεν VAPac WMDF : ώρμησεν 
Pp°RKC; 445,25 είσατο: εδομήσατο P ^ C ; 599,33 παριδόν: παραγκω-
νισάμενον PC; 601,84 τής πόλεως ante εξεισιν add. PD»cC; 601,85 
Πράτζης: Πλάτζης PC. (Nota: C heißt hier Es ist klar, daß die 
Korrekturen in C, sofern es sich nicht um Konjekturen des Kopisten 
handelt, aus Ρ rühren. Es ist demnach anzunehmen, daß C aus F 
kopiert wurde, bevor aus dieser Hs. das Blatt mit dem Text S. 445, 
4—446,59 verschwand. Die textkritische Bedeutung von C (bis S. 614, 
7) beschränkt sich auf diese Stelle. 

Ψ geht auf C zurück: 
Bindefehler: S. 297,15 έπεβάλετο: διεπράξατο; 302,43 αύτοϋ: 

αύγούστου; 303,84 δόμων: οίκων; 306,55 άδοντες: ψάλλοντες; 307,81 
θρέμματα: πρόβατα und 28 weitere. Sonderfehler in Ψ: 299,45 οικία: 
οΐκίαν; 301,17 κακόν om. (τί δ'άν κακόν αν είη C); 304,6 αμπελώνων: 
άμπέλων. Die Fehler von S. 299,45 und 304,6 sind durch die Schreib-
weise in C veranlaßt worden. Ψ hat nirgends eine bessere Lesart als C. 

Ω geht ebenfalls auf C zurück : 
Bindefehler: S. 573,93 ύστάτιον: ύστατου ; 573,8 πανασεβών: 

πανασελγών; 573,12 ρύακας αίματος εις γήν: αίματος εις γήν ρύακας 
usw. Sonderfehler in Ω: S. 573,2 κατ' εναγών und τόπων om. ; 573,10 
τότε: τοϋτο; 573,14 τιμίων υλών: υλών τιμίων usw. Auch Ω hat 
nirgends eine bessere Lesart als C. 

Codex Τ 
Der Text von Τ kann als eine paraphrasierende Epitome charak-

terisiert werden. Τ hat viele Sonderlesarten mit C gemeinsam, z. B. : 
72,90 'Ρογέριος: Όγέριος; 74,29 ληϊσάμενος: θέμενος; 89,51 άρας — 
στρατιάς om. ; 178,32 σχολαίαν: σχολαίω ποδί χρώμενος C: σχολαίω 
ποδί Τ; 340,51 μειδιάσας: γελάσσς ; 448,19 προβλέπει ν: προλέγει ν; 
472,23—27b τότε — έβράβευσεν om. Auch Lesarten, die C aus Ρ hat, 
findet man in T, z. B. die oben angeführten Stellen 143,55 und 251,55. 
Doch hat Τ einige Fehler von C nicht, darunter solche, die kein Kopist 
durch Konjektur hätte verbessern können, z. B.: 178,27 φρούριον — 
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άοίκητον hab. Τ, om. C; 330,84 ύπηρεσία Τ cum rei.: θεραπεία C; 
337,52 καί άνοσίας παντάπασιν ήγημαι om. C: καΐ άνοσίας παντάπασιν 
?χω Τ; 607,20 παρεβλέπετο Τ cum rei.: παρεκρούετο C. Τ hat auch 
nicht alle Fehler, die C als Kopie aus F hat, ζ. B. nicht S. 141,90 
άδελφή für θυγατρί; 151,59 σνγχεάντων TOUS όρκους für τούς όρκους 
συγχ. ; 555,52 μέρος άπαν für άπαν μέρος. Dieser Sachverhalt erklärt 
sich am einfachsten, wenn man annimmt, daß C freilich die Haupt-
vorlage von Τ ist, daß aber der Kopist einiges (allerdings nicht viel) 
aus einer anderen Hs. korrigierte. Eindeutig ist das am Ende der Fall, 
wo Τ zwar etwas über den Text der Fassung b, die S. 614,7/10 endet, 
hinausgeht, aber dann doch mit dem Schlußsatz von b, den C nicht hat, 
abschließt. Bevor ich das Ende von Τ hier anführe, will ich noch auf 
drei andere Stellen hinweisen, die dem Paraphrast-Epitomator kein 
schlechtes Zeugnis ausstellen. Die Lücke im b-Text S. 320,77—324,95 
scheint ihn befremdet zu haben, da S. 323,60/1 voraussetzt, daß zuvor 
über Andronikos' Aufenthalt außerhalb der Hauptstadt gesprochen 
wurde, was nur in der Fassung a, S. 321,20ff. der Fall ist. Er hat diese 
Unregelmäßigkeit auf folgende Weise beseitigt: . . . προς Ικπλοιαν. 
συχνώς δέ της πόλεως άπαίρων 'Ανδρόνικος κατά τήν Γίροποντίδα 
έν τοις τρυφηλοΐς χωρίοις γινόμενος κυνηγεσίοις προσανεΐχεν. δπηνίκα 
δέ κτλ. S. 323,60ff. Die Stelle S. 571,57/8 hat der Paraphrast durch den 
Zusatz Κωνσταντΐνοι δ ' έκαλοϋντο άμφότεροι richtig interpretiert 
(vielleicht aus Skutariotes?). Um eine durchgehende Erzählung zu 
erreichen, sind das Ende des ersten Teiles und das Prooimion zum 
zweiten (S. 579,82—585,57) ausgelassen. Das Ende der Fassung b 
kommt unerwartet und an einer Stelle, an der die Ereignisse die Fort-
setzung geradezu fordern. In Τ ist nun der Abschluß folgendermaßen 
gestaltet (S. 614,7ff.) : καί ταύτα μέν ή προεξελθοϋσα πεποίηκε στρατιά, 
ή δέ λοιπή, έν ή καί ό βασιλεύς ή ν Βαλδουίνος, εις τήν Άδριανούπολιν 
κατά πόδας Ιοϋσα έκεϊσέ πη βάλλει στρατήγιον. ó δέ Ιωάννης τάς 
Θρςαακάς διελθών πόλεις καί ληϊσάμενος, ένθα ό Λατινικός στρατός 
κατά τήν Άδριανούπολιν προσβάλλει καί προς μάχην εκεί περιφανή τά 
στρατεύματα συνερράγη εύρώστως άγωνιζομένων άπάντων έφ' ίκανόν. 
είτα έκκλίναντες οί Βούλγαροι πρός φυγή ν έσχηματίζοντο παρεξάγειν 
έθέλοντες τούς Λατίνους περί τά ενεδρα καί τούς λόχους, ους προητοί-
μασαν. ήδη δέ της διώξεως ώς πορρωτάτω γενομένης — έπεδίωκον γάρ 
οί Λατίνοι φεύγοντας νομίζοντες τούς Βουλγάρους — άνίστανται των 
λόχων οί Σκύθαι, έπαναστρέφουσι δέ καί οί Βούλγαροι καί usw. aus 
Gregoras, ed. Bonn. I, S. 15,19—16,11/2 φρουρίοις. Und dann: 'Αλλ' 
έπειδή άπήρηκα τάς των οικείων συμφοράς συγγραφόμενος, ήδη δέ 
καί της είς εω διαβάσεως άπας γίνομαι, ενταύθα το λέγειν παύσας καί 
τού των κακών ίλίγκου μικρόν άναπαυσάμενος αύθις των κατά τήν 
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Άσίαν άπάρξομαι. τέλος της τοϋ Χωνειάτου ιστορίας. Eine Fortsetzung 
dieser paraphrasierenden Epitome aus Niketas ist mir nicht bekannt. 
Lesarten von textkritischer Bedeutung habe ich Τ nicht entnehmen 
können, so daß auch diese Hs. nicht im kritischen Apparat erscheint. 

Die Hss. Θ und Λ wurden aus Δ (+Γ), Δ und 2 aus Γ kopiert, 
Γ aber geht auf Ρ zurück. 

Θ wurde aus Δ abgeschrieben und an einigen Stellen aus Γ ergänzt. 
Die Hss. θ und Δ stammen aus der Bibliothek des Bischofs von 

Montpellier, Guillaume Pellicier, und wurden 1541 in Venedig ange-
fertigt. Pellicier, der von 1539—1542 Botschafter Frankreichs in 
Venedig war, ließ nicht nur im Auftrag von Duchastel für die Biblio-
thek von Fontainebleau viel kopieren (s. Delisle, Cabinet, I, S. 157 
Anm. 1; Omont, Catal. des mss. gr. de Guillaume Pellicier, Bibl. Éc. 
des Chartes 46 [1885] 45f. Anm. 3), sondern auch für sich selbst 
(s. J. Zeller, La Diplomatie française vers le milieu du XVIe siècle 
d'après la correspondance de Guillaume Pellicier, Évêque de Mont-
pellier, Ambassadeur de François Ier à Venise [1539—1542], Paris 
1881, S. 114f.). 

Nun haben Θ und Δ folgende auffallende Bindefehler: 1. das Fehlen 
der Überschriften der Bücher II und V; 2. zusätzliche Überschriften 
im Text vor S. 171,41; 290,12; 399,54 und 401,19; 3. drei größere 
Lücken, die in Θ allerdings nachträglich ergänzt wurden; nämlich 
S. 74,46—75,56; 81,40—82,54; 85,47—86,66 (daß es sich in Θ um 
nachträgliche Ergänzung handelt, geht daraus hervor, daß der Kopist 
[der gleiche, der die Hs. schrieb] gegen Ende der Lücken die Wörter 
und Buchstaben weit auseinander schreiben mußte, um den Anschluß 
an den nachfolgenden Text herzustellen) ; 4. weitere kleinere Lücken, 
die in Θ ebenfalls ergänzt wurden, ζ. B. S. 80,5/6 διτερ . . . . καΐ των 
φατρία, in Θ ausgefüllt mit den Worten ούτος οϊα πρώτον ενευον; 
5. mehrere sinnlose oder sinnwidrige Fehler, ζ. B. S. 4,79 τό κυώμαρ 
für συνωμάρτουν, S. 8,78 ότι für oí τε, S. 9,18 απρεπής für άριπρεπής, 
S. 11,80 όμοΟ für έμοΰ. Da Δ fünf Monate älter ist als Θ, kann nur Θ 
aus Δ abgeschrieben sein, oder beide aus einer gemeinsamen Vorlage, 
die auch alle genannten Fehler aufweist. Freilich gibt es eine Hs., 
die mit Δ und Θ etwa gleichaltrig ist und die gleichen Fehler hat, 
nämlich A; kleine Unterschiede schließen aber Λ als Vorlage von Θ 
aus: die Lücken S. 81,40—82,54 und 85,47—86,66 in Θ entsprechen 
nicht genau denen in A, wohl denen in Δ; an der ersten Stelle hat Λ 
noch den Text S. 81,40/3 und an der zweiten noch das Wort ρήμασιν 
(85,47). Die Marginalien in Θ sind teils rot, teils mit normaler Tinte 
geschrieben; rot sind die, welche Θ mit Δ gemeinsam hat. In Δ und 
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Θ fehlt S. 80,9 das Wort προόπτους, nicht aber in Codex Λ, der hier 
(wie wir sehen werden, mit Γ) das Unsinnige έκολόπτους bietet. 
Θ hat mit Δ eine Reihe Marginalien gemeinsam, die Λ nicht hat. 

Wie gesagt, wurde Θ in Venedig geschrieben. Es liegt also nahe, 
die Vorlage für die Ergänzungen unter den damaligen Marcianahss 
zu suchen. Tatsächlich bringt ein Vergleich mit Γ sofort die Erklärung 
für die besprochenen Mängel in Δ und Θ. Die Stellen, die der Kopist 
von Δ und folglich ursprünglich auch der Schreiber von Θ offen ließ, 
waren in Γ offenbar durch Feuchtigkeit fast unlesbar geworden; eine 
spätere Hand hat versucht, den schwer zu entziffernden Text nach-
zuziehen, das aber so wenig geschickt, daß ein verdorbener Text das 
Ergebnis war. So liest man in Γ fol. 199,1—10 für S. 74,46—75,56: 
άττοκοΐνας οΰτα παναύλαι καΐ βαθύζωνοι και τοις γείμοσι ττολυήγης 
κτησάμευαι. δι' fjs λουσάμευαι και τάς κώμας διευθογησάμενοι ούτως 
usw. Für den Rest dieser Stelle sind noch folgende 11. vv. zu verzeich-
nen: 74,52 άφυείς διακειμένην für άφνειόν καΐ κειμένην, 74,53 όλβιν 
ζοσμένην für όλβιζομένην und στοΟ λεχε! für ναυλοχεί, 74,54 ραδίας für 
ραδίους. Die Ergänzung dieser Stelle in Θ fol. 38T,27—39,9 entspricht 
mit nur unbedeutenden Abweichungen diesem Text. Das gleiche ist 
an den beiden anderen genannten Stellen, wie auch bei den Ergän-
zungen kleinerer Lücken, zu beobachten. So liest man z. B. an der 
angeführten Stelle S. 80,5/6 in Γ fol. 201,3/4: δττερ οΰτ' ó βία προτων 
ενευον και των φατρία. Abschließend ist noch festzustellen, daß die 
mit einfacher Tinte geschriebenen Marginalien in Θ, die in Δ fehlen, 
offenbar aus Γ rühren. 

Λ wurde aus Δ abgeschrieben ; der Kopist benutzte aber bei seiner 
Arbeit Γ als zweite Vorlage. 

Wie gesagt, hat A mit nur geringen Abweichungen die gleichen 
Fehler, die oben als Bindefehler von Δ und Θ aufgezählt wurden. 
Erwähnung verdient noch als Bindefehler von Λ und Δ S. 3,35 κατα-
στάσεως für διηγήσεως, dazu am Rand διηγήσεως. (In Γ ist διηγή-
schlecht lesbar; Θ hat hier κατά διηγήσεως στάσεως). Da A nicht 
genau datierbar ist und für die Bibliothek von Fontainebleau be-
stimmt war (s. oben S. L), könnte man vermuten, daß er zuerst 
angefertigt wurde. Dagegen spricht aber folgendes: 1. Λ hat drei 
Untertitel im Text (zu S. 326,50, 416,26, 514,38), die in Δ wie in Γ 
als Marginalien erscheinen. 2. Λ hat weniger Marginalien aus Γ als Δ. 
Andererseits steht fest, daß Δ nicht die einzige Vorlage des Kopisten 
von A gewesen sein kann. Das beweisen die zum Teil bereits erwähnten 
Stellen, wo Λ etwas mehr hat als Δ, nämlich S. 81,40/3 mit den gleichen 
Fehlern, die Γ hier aufweist; S. 85,47 das Wort ρήμασιν; S. 80,9 das 
unsinnige Wort έκολότττους ; S. 77,32 die Worte λήσασι τά χαλκήρια 
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für λύσασι τά καρχήσια, die Λ mit Γ gemein hat und die in Δ aus-
gelassen worden sind; einige Marginalien aus Γ, die in Δ fehlen, näm-
lich zu S. 356,37; 363,18; 426,1; 544,19b; 570,33; 572,86. Da nichts 
darauf hinweist, daß es sich in diesen Fällen um nachträgliche Er-
gänzungen in Λ handelt, nehme ich an, daß der Kopist die leichter 
lesbare Hs. Δ als direkte Vorlage benutzte, Γ aber zugleich zur Hand 
hatte. 

Δ wurde aus Γ abgeschrieben. 
Für die Mängel in Δ, die oben als Bindefehler von Θ, Λ und Δ 

besprochen wurden, liefert die Annahme, daß Δ aus Γ kopiert wurde, 
eine eindeutige Erklärung. Die Überschriften der Bücher II und V 
sind in Γ durch Feuchtigkeit unlesbar geworden. Die Lücken in Δ 
sind offenbar darauf zurückzuführen, daß diese Stellen in Γ entweder 
noch nicht „erneuert" waren, als der Kopist von Δ die Hs. benutzte, 
oder daß er den verdorbenen Text nicht kopieren wollte. 

2 wurde aus Γ abgeschrieben. 
2 wurde laut Unterschrift nach 1540 in Venedig geschrieben. Da 

2 die längere Fassung des Werkes bietet, liegt es nahe, an Γ als Vor-
lage zu denken. Ein Vergleich der beiden Hss. bestätigt sofort, daß 
diese Vermutung zutrifft. 2 hat mit Γ den Titel des ganzen Werkes, 
wie auch die Überschriften der einzelnen Bücher gemein, die sonst 
nur noch die besprochenen von Γ abhängigen Hss. und Codex Ρ haben. 
2 hat als Überschrift von Buch II nur τόμος und von der Überschrift 
des V. Buches nur die letzten drei Worte, eben das, was der Kopist 
vom durch Feuchtigkeit verwischten Titel in Γ noch entziffern konnte. 
Die durch späteres Nachziehen entstellten Textstellen (S. 74,46—75, 
56; 81,40—82,54; 85,47—86,66) sind in Γ gleich beim Abschreiben 
des Werkes mitkopiert worden und weichen nur geringfügig vom Text 
in Γ ab. S. 80,5/6 όπερ ούτοσί άπηγόρευεν. ή yoüv φατρία: όπερ οΰτ' 
ό βία προτών ενευον και των φατρία Γ: όπερ οΰτ' καί των 
φατρία 2: όπερ καί των φατρία ΔΑ: όπερ ούτος οία πρώτον 
ενευον καί των φατρία Θ. 

Γ (14. Jh.) geht auf Ρ (13. Jh.) zurück. 
Wie bereits zu Codex 2 gesagt wurde, findet man sämtliche Über-

schriften, so wie sie Γ und die davon abhängige Hss. haben, nur noch 
in P. Die Textgestaltung in Ρ ist durch die bei der Beschreibung dieser 
Hs. besprochene Art der Überarbeitung einmalig. Γ bietet aber genau 
den Text, der das Ergebnis dieser Umarbeitung ist. Die Bindefehler 
sind denn auch zahlreich; einige Beispiele: S. 56,39 ευγενών: εγνω; 
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56,42 πειρώμενον: -ος; 71,73 Κίμβρους: κίμβρον; 133,45 Γαβρδν: 
Βρανδν; 215, 88 ληρούμενος: κληρούμενος. Die Kollation größerer 
Teile von Γ hat nirgends eine bessere Lesart als die von Ρ gebotene 
erbracht. Auch die früheren Herausgeber, Wolf und Bekker, die 2 be-
nutzten, und Fabrot, der Λ heranzog, haben in ihren auf Γ zurück-
gehenden Kopien offenbar keine zu erwähnenden Lesarten gefunden, 
die nicht aus Ρ rühren. Demnach ist auch nicht anzunehmen, daß der 
Schreiber von Γ über eine zweite Vorlage verfügt hätte. 

M und C ab S. 614,7 
Der Textteil S. 614,7 ff. in den Hss. M und C geht anscheinend 

über die gleiche Vorlage auf Ρ zurück ; M hat allerdings einige Lesarten, 
die nicht aus Ρ rühren. 

Bindefehler in M und C: 615,27 eis: äs; 616,43 και pr. om.; 618,8 τω: 
τό; 618,13 όθενοΟν: όποβενούν; 818,15 ΐθύ: εύθύ; 819,11 τοις: τούς; 
626,66 ξυναγείρας: σ-; 628,24 τταρεμβάλλουσι V: παρεσβ- Ρ: παρεισβ-; 
833,24 βυθών: βυθόν. Ich glaube allerdings nicht, daß diese Gemein-
samkeiten durchschlagende Beweiskraft haben. Einige der vielen 
Sonderfehler (bzw. Sonderlesarten) von M: 615,11 μηνα om. ; 615,14/5 
μή είναι βέλους έντός: είναι βέλους έκτος; 617,63 'Ρωμαίους om.; 617,68 
ταΐς σκηναΐς: αύταΤς; 818,17 εφθη om.; 819,8 δε Σέρραις: Σέρραις δ ' ; 
820,15/7 τω — διεπράξαντο om. Auch C hat viele Sonderfehler, ζ. B.: 
615.22 τά Tt) πόλει om. ; 615,34/5 είλήφεσαν: είλήφασιν; 616,52 yàp: 
γοΰν; 616,53 ήν om.; 617,78/9 τόν κατά σφών: των κατ' αύτών; 
617,82 τήν ίνδ. om.; 619,22 τήν πάλιν om.; 619,23 έττιστήσας: άντι-
στήσας; 619,45 èri: ούτος; 623,51/3 ούπω — συυτριβείσα om. Der 
Kopist von C scheint seine Vorlage an einigen Stellen nicht haben 
lesen können ; so erkläre ich mir jedenfalls, daß öfter für einige fehlende 
Worte eine entsprechende Lücke offengelassen ist, ζ. B. für 616,43 
καί — Ιναγχος; 625,26 καΐ έπίλησις; 644,34/5 ώς — αυτούς; 646,92/3 
αύτήν δέ τήν und εΐ ταύτης. Erwähnung verdient auch 616,51 έκτονω-
θέντες : εκ Θέντες Ο : έκλυθέντες Ο . Ansonsten gehen Μ und C immer 
mit Ρ (gegen V) zusammen — mit folgenden Ausnahmen : 618,94 άμα, 
625.23 2τι und 628,19 μέν suppl. P, om. M; 625,26 γάρ in ras. P: 
τό M; 628,19 post δέ ras. 3 Ut. Ρ: καί M; 631,6 έ(νειλοϋντο) in ras. Ρ: 
άνειλοϋντο MC. Mit V geht M an folgenden Stellen zusammen (gegen 
PC) 616,62 δεσμά: δεσμούς; 620,63 ληΐνου: ληΐου; 624,90 όσων: όσων 
δέ; 631,11 όλιγίστους: ολίγους; 632,33 εχη: εχη καί; 632,36 μόνον: 
μόνως; 632,38 καταρρηγνύς: καταγνύς V: κατηγνύς Μ; 633,42 έναισί-
μοις: αΐνεσίμοις. Die Stellen 616,62 und 620,63 kann der Kopist von 
sich aus korrigiert haben; 624,86 bietet ein Beispiel zufälliger Über-
einstimmung ξυμμϊξαι καί συνελθειν V: συμμϊξαι καί ξυνελθεϊν Ρ: 
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DAS VERHÄLTNIS DER HANDSCHRIFTEN ZUEINANDER LXV 

συμμίξαι καί συνελθεϊν M. Die übrigen Fälle sind aber kaum alle ohne 
Kontamination zu erklären. Da auch aus anderen Gründen (Binde-
fehler in M und C, Lesarten von Pae in M, Stellen, die der Kopist von 
C anscheinend nicht lesen konnte) Ρ selbst nicht als direkte Vorlage 
in Frage zu kommen scheint, ist an eine Kopie aus P-vor-der-Über-
arbeitung zu denken, die am Rand einige wenige zusätzliche Lesarten 
bot (fast ausschließlich zum Text S. 631—633). Da die textkritische 
Bedeutung von M für den Text S. 614,7ff. sich auf die hier verzeich-
neten Lesarten fraglicher Herkunft erschöpft, erscheint der Codex 
hier nicht im kritischen Apparat, den er mit seinen vielen Sonder-
fehlern nur belastet hätte. 

Auch C hat einige bessere Lesarten als P, bzw. stellt sich ein paar 
Mal gegen Ρ auf die Seite von V: S. 623,71 oí γε VC: οΐδε PM; 627,87 
οΰκ om. VC; 629,36 την πόλεων πασών PM: την των πόλεων πασών 
VC»«; 632,36 ήφίετο V« ΡΜ: υ- V» ύφίετο C; 645,64 πάλαι VC1': 
πάλιν Ρ; nicht zu reden von S. 637,26 άνερράγη C, wo Ρ άνερράγει hat, 
u. ä. Fälle. Es handelt sich hier um „Korrekturen", für die ein Kopist 
keine neue Vorlage brauchte; 627,87 haben die Schreiber von V und 
C den Text aufgrund eines Mißverständnisses verschlechtert; 629,36 
und 632,36 haben sie die gewöhnlichere Lesart bevorzugt; um den 
Text von Ρ S. 623,71 und 645,64 zu korrigieren, war kein besonderer 
Scharfsinn vonnöten. So bringt auch C für den Text S. 614,7 ff. nichts 
ein. 

Va (im app. = V) geht höchstwahrscheinlich auf Ζ zurück. 
Der Anfang des der Fassung LO entnommenen Fragmentes ist 

in beiden Hss. gleich, S. 647,4 Της. Bindefehler: S. 647,12 έκάστης: 
έκάστω; 648,52 άλλήλοις om.; 649,62/3 της . . . πορείας εχόμενον: 
τήν πορείαν; 649,72 καί om.; 649,75 παραπεμφθέντος (auch Zm*): 
παραδοθέντος; τη όπλη: έν τη όπλή; 650,93 τοις άθλοις: τούς άθλους. 
Sonderlesarten in V: 647,4 τούς om.; 647,7 Κύριος: θεός; 647,9 του 
προσώπου: των προσώπων; 648,34 χρυσφ: χρυσοϋ; 649,58 χοανευ-
ταΐς: χωνευταΐς; 858,1 έπιτάσσοντα: έπιτάττοντα. Ζ hat nur zwei 
Fehler, die V nicht hat, nämlich S. 647,4 διαπετευθείσης für διαπεττ-
und 649,86 διαθροούσαις für διαθροούσης. Diese Fehler korrigierte 
der Schreiber von V vermutlich automatisch. Bemerkenswert ist 
aber die Überschrift in V, die Ζ nicht kennt. Es ist jedoch mög-
lich, daß die Blätter in Z, die das Fragment enthalten, ursprüng-
lich größer waren, und daß die jetzige Überschrift Του Χωνειάτου erst 
angebracht wurde, nachdem der obere Rand von Blatt 182 abge-
schnitten war. Sonst muß die Frage, woher V die Überschrift hat, 
offen bleiben. Da die Herkunft von Va nicht völlig geklärt ist, habe 
V van Dicten, Nit . Chon. Hist. 
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LXVI EINLEITUNG 

ich dem Codex seinen „angestammten" Platz im Apparat zum „Frag-
ment" gelassen. 

Die Handschriften, die textkritische Bedeutung haben 
R u n d M 

Ein erstes Paar, das eine gemeinsame Vorlage voraussetzt, bilden 
die Codices R und M. 

Bindefehler: z. B. S. 88,32 ετράποντο: επράττοντο; 140,65 όπως: 
όμως; 412,8 άλλήλοις: άλλοις; 435,50/4 άλλ' — Κωνσταντϊνον om.; 
524,68 Ταντάλειου: ταλάντειον; 572,82 από — ώφέλειαν om.; 580,2 
Έφέσω: μέσω. Besondere Erwähnung verdient das Fehlen von S. 433, 
5/9 (auch in P») und 445,25/7. Sonderfehler in R (eine Kopie mit 
vielen orthographischen und anderen Fehlern) : u. a. S. 2,32 εγνων δεΐν: 
?γνω δή; 45,24/6 κατά — βασιλέα om.; 58,83/6 τά — Ιωάννη om.; 
289,69/70 μείρακα: μύρμηκα; 315,79/81 διασύρων —• Ίωάννην om.; 
393,14 Μένανδρος: Μαίανδρος; 398,31 — 399,43 καί — Μυσούς om.; 
428,44 Βλάχων: Βλαχέρνων; 436,84^437,16 παλίμβολον — βασιλεύς 
om. Sonderfehler in Μ (auch keine erstrangige Kopie) : z. B. S. 35,41 
άδελφιδοΟ: άδελφοϋ; 55,9/13 ούτος — ταμεϊον om.; 58,92 καί — ανα-
κτόρων om. ; 132,31/2 καί τφ Βρανδ Μιχαήλ om. ; 137,90 Κιλικίαν: 
τήν Λικίαν; 281,61/2 καί — Άνδρόνικον om.; 428,59 νεοδμήτοις: 
θεοδμήτοις; 503,27 εύπερίληπτος : άπερίμετρος. Es ist also für R und M 
eine gemeinsame Vorlage anzunehmen, die ich ρ nenne. 

D und F 
Die wichtigsten Bindefehler von D und F findet man: S. 67,45 

την Φρυγία ν: ττ) Opuyícc; 267,32 αύλιζομένου om. ; 400,74 ο Βατάτζης 
Βασίλειος: ό Βατάτζης καί Βασίλειος (Da°); 537,35 Άθύραν: Άθήραν; 
552,90 καί τά: κατά; 557,17 αύταΐς: αύτοΐς; 593,53 άλλοιώσεως: 
άγαλλιάσεως. Sonderfehler in D (eine gute Kopie): z .B. : S. 108,56 
προθεσμία: πρεσβεία; 147,72 φθεγγόμενον: κινούμενον; 187,6 φωνήν: 
κεφαλήν; 303,80 ή — ψυχήν om.; 437,19 όρμής: αρετής; 562,60/1 
μόλις — νεανίσκον om. Für die Sonderfehler von F kann auf die Binde-
fehler C—F verwiesen werden (s. S. LVIII). Zwei interessante Zusätze 
haben D und F S. 449,46 und 589,63. Die gemeinsame Vorlage, die 
für D und F anzunehmen ist, bezeichne ich als η. 

ρ und η 
Bindefehler: 75,64 ύδατος om.; 81,22 ομόδοξος: άντίδοξος; 148,9 

προέμενον: προθέμενον; 374,1—376,27 app. ό — ήγεμονίαν om. Als 
Sonderfehler in ρ sind die Bindefehler von RM zu betrachten, für η 
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DAS VERHÄLTNIS DER HANDSCHRIFTEN ZUEINANDER LXVII 

sind es die von DF. Es ergibt sich somit für ρ und η eine gemeinsame 
Vorlage: ß. 

Aus den bisherigen Erörterungen resultiert folgendes Stemma: 

Die Epitome in den Hss. KNU 

Da Κ ausführlicher ist als Ν, Ν wiederum ausführlicher als U, 
kommt nur Abhängigkeit von U gegenüber Κ oder Ν und Abhängig-
keit von Ν gegenüber Κ in Frage. 

Ν und Κ 
Κ und Ν bieten offenbar nicht zwei selbständige Kompendien, 

die jedes für sich angefertigt wurden, sondern gehen auf die Arbeit 
eines und desselben Epitomators zurück. Das beweist nicht nur die 
Tatsache, daß in beiden Hss. sehr oft genau das gleiche ausgelassen 
worden ist (zwei Bearbeiter hätten nicht immer die gleichen Ab-
schnitte für weniger wichtig gehalten), sondern auch die gelegentlich 
wörtlich gleiche Wiederaufnahme der Erzählung nach einer Auslassung 
oder die gleiche Zusammenfassung eines Abschnittes. Außerdem gibt 
es Bindefehler, ζ. B.: S. 18,80 ήγαλλον: ήγαγον; 27,18 ύπην: criyivóv 
Κ: αίγεινόν Ν; 118,20 Ίαγουπασάνη: γαγουπασάνη; 542,75 Ισέχοντα: 
εσχατον; 557,25—558,27 (πάλιν) σλλοκότοις — πάλαι μεν om. Beson-
ders auffällig ist das Fehlen eines größeren Abschnittes, S. 403,68 
'Ρωμαίους Ν, 403,69 και Κ — 428,62. Der Kopist von Κ hat nach 
εμπροσθεν das Wort τήν durchgestrichen und den Rest der Zeile leer 
gelassen, woraus hervorgeht, daß schon seine Vorlage den Fehler 
enthielt. Eine so starke Verkürzung entspricht auch nicht dem üblichen 
Verfahren des Epitomators und durfte auf den Verlust eines Blattes 
in einer Hs. aus dem Stammbaum von Κ und Ν zurückzuführen sein. 
Ν hat aber weder alle Fehler, noch alle Verkürzungen von Κ; ζ. B. 
fehlt in Κ S. 16,22/3 καΐ — άποδασάμενος ; 248,66/75 και — δράσοντα; 
325,17/9 κατά — εκφορία; 355,5/18 έκ — Θεω, während Ν diese Stellen 
ganz oder zum Teil hat. Doch läßt sich direkte Abhängigkeit von Ν 
gegenüber Κ nicht mit letzter Sicherheit ausschließen. Ν ist vielfach 
ν» 
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LXVIII EINLEITUNG 

kontaminiert und hat besonders mit AP, AW oder W Sonderlesarten 
gemeinsam; s. den kr. App. zu S. 29,49; 221,36; 231,16; 362,3; 366, 
87. 95/1; 374,84/95; 382,72; 431,55; 570,28; 571,49/50. Einige Lesarten 
von Ν verdienen besondere Beachtung, s. S. 374,2/26; 550,26; 569,16 
(=Q). Für Ν ist also außer einer Epitomehs jedenfalls eine zweite 
„Quelle" anzunehmen. Hieraus könnte der Schreiber von Ν bei Be-
nutzung von Κ als Vorlage alles geschöpft haben, was Κ nicht hat. 
Von einer systematischen Vermischung zweier Vorlagen oder auch 
von systematischer Benutzung einer zweiten Hs. kann aber bei Ν 
nicht die Rede sein. Deshalb vermute ich für Ν als Vorlage einen 
Epitomecodex, in welchen ein Benutzer am Rand einiges aus einer 
anderen Hs. eingetragen hatte. 

Das Verhältnis von U zu Κ und Ν 

Infolge der zu Κ und Ν genannten Gründe kann auch U nicht als 
für sich konzipiertes Kompendium betrachtet werden. „Bindefehler" 
in U, Ν und Κ gibt es ζ. B. S. 4,84 ήν δέ: καΐ ήν; 10,55 διασχοΰσαν: 
διαλαχοϋσαν; 11,79 δόμα: δώρον; 16,15 Τριβαλλων: Σέρβων; 100, 
40/5 Τοιούτον — άλλόφυλον om. ; 100,46 άλλ' ούτος : βασιλεύς δ'. 
Zusätzlich weist U mit Κ Bindefehler auf, ζ. Β. 142,27 τη Κολωνεία: 
της Κολωνείας; 209,41 Περσαϊον: χερσαΐον, nicht aber mit Ν, wenn 
man von Gemeinsamkeiten, die m. E. zufällig sind, absieht (ζ. B. 
S. 25,41 συλληφθείς ó Κωνσταντίνος: ó Κωνσταντίνος συλληφθείς und 
193,64 ετι δέ: καΐ). Freilich geht U bei stärkerer Verkürzung des Textes 
als die, welche von Κ bezeugt wird, öfter mit Ν zusammen; da aber 
vieles der Annahme direkter Abhängigkeit von U gegenüber Ν im 
Wege steht, scheint dies eher davon herzurühren, daß beide Kopisten, 
wenn sie den schon knappen Text weiter verkürzen wollten, auf das 
Streichen der gleichen Abschnitte angewiesen waren. U hat auch 
nicht alle Fehler und Verkürzungen von Κ und Ν, ζ. B. fehlt in Κ 
und Ν S. 267,37/8 τον alt. — παίδων; 303,60/2 άφηρπάζετο — 
κατηναγκάζετο; 305,16/21 εΐ — άνέτρεπον; 393,91/15 συναγαγόντες — 
έφέρετο, während U diese Stellen zum Teil oder vollständig hat. 
S. 393,88/91 fehlt in N, ist verkürzt wiedergegeben in K, unverkürzt 
in U; von S. 400,91—401,23 hat Κ nur ganz wenig, Ν etwas mehr, U 
das meiste und wörtlich. S. 371,28 haben Κ und Ν παράφρονες, U 
mit den übrigen Hss. παράφοροι; 371,30 lesen Κ Ν ένθουσιαστικόν, 
U mit den übrigen b-Hss. ένθεαστικόν. Auch vom Text S. 403,68/9 bis 
428,62, der in Κ und Ν fehlt, hat U einen Teil (in verkürzter Form), 
nämlich S. 412,6/29, wo die Hs. leider abbricht. In einigen wenigen 
Fällen hat U die gleiche Lesart wie Ν und die übrigen Hss., während 
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Κ eine Sonderlesart bietet, ζ. B. 41,89 έπί δέ τούτω: Ιπειτα Κ; 42,43 
παραδέδωκεν : δέδωκεν Κ. Auch gibt es Stellen, die U und Ν zum Teil 
haben, während sie in Κ völlig fehlen, ζ. B. 391,42/9 καί — έπεδείξαντο; 
391,51/2 εΟραντο — περιολγέστερον; 392,59/72 καί — χρημάτων. 
Aufgrund dieser nicht eindeutigen Zusammenhänge sind für die 
Epitomehss mehrere Stemmata denkbar, etwa: 

' ε ε 
I / \ / \ χ κ χ Κ U χ κ U 

\ \ 

» Κ χ » ν Χν ΝΚ 
I \ ι I 

Ν I Ν Ν 
U 

Für die Beschaffenheit des Urexemplars der Epitome ist aber alles, 
was sich zwischen Κ Ν U und ε einschiebt, unerheblich. 

ε im Verhältnis zu ρ und η 

Das Urexemplar der Epitome ε bot, wie ein Vergleich mit dem 
Text von RMDF sofort klar macht, die Fassung b. Κ und Ν schließen 
mit dem gleichen Satz wie D und F (S. 614,7/lOb). Auch hat Κ 
(während Ν und U fehlen) die Fehler von β S. 75,64 und 81,22; 
und S. 598,81 haben Κ und Ν mit β die falsche Zuschreibung des dort 
angeführten Zitates an Eukleides. Ein Vergleich mit den wichtigsten 
Bindefehlern von RM lehrt, daß ε S. 88,32; 137,74; 140,65; 158,89 
(ξίφει nicht ξίφος) ; 370,9 (πρός βουλής nicht προσβολής R oder προς 
βολής M) im Gegensatz zu ρ die richtige Lesart hatte; es fehlte aber 
anscheinend in ε auch S. 433,5/9 (was Ν an dieser Stelle hat, ist ein-
deutig aus der Fassung a), 435,50/4 (schon ab 435,49) und 445,25/7. 
Es gibt keine Anzeichen für eine engere Verwandtschaft von ε mit R 
allein oder mit M allein. Der Vergleich mit den Fehlern von η zeigt, 
daß ε S. 267,32; 400,74; 537,35; 552,90 und 557,17 die richtige Lesart 
hatte; die übrigen Stellen fehlen in den Hss. der Epitome. S. 449,46 
und 589,63 haben Κ und Ν die Zusätze von D und F nicht. Obwohl es 
einige rätselhafte Verbindungen gibt (ζ. B. 33,70 ούττοτε VN: ουδέ-
ποτε Κ rei., U fehlt; ίδειξε ΡΜΝ: ?δοξε Κ rei., U fehlt; 84,33 έκφυγεϊν 
ΡΚΝ [U fehlt]: διαφυγεϊν D: διεκφ- rei.; 100,59 πόλιν om. DFN; 
153,25 έπιστατήσαντες PU: στήσαντες Ν: έπιστήσαντες rei.; 172,76 
δοκεΐν: μέν WK, NU fehlen) die eine gewisse Kontamination voraus-
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setzen, ist es doch klar, daß für ε und ρ eine gemeinsame Vorlage ange-
nommen werden muß, die ich μ nenne. Unser Stemma erweitert sich 
nun folgendermaßen: 

β und Ρ 

Aus einem Vergleich der Beschreibung von Ρ mit den Angaben 
über die Textgestaltung in der Fassung b ist klar, daß P-vor-der-
Überarbeitung im Wesentlichen diese kürzere Fassung enthalten hat. 
Wie verhält sich nun Ρ zu β ? Es gibt gemeinsame Fehler, ζ. B. : 
S. 14,45 άγον: άγων; 24,27 προσέθετο (Pp°): προέθετο; 107,8 ποι-
οϋσιν (suppl. Ρ) om.; 348,69/70 καί — διίστατο (suppl. i. r. Ρ) om., 
und andere verdächtige Lesarten : 3,60 άβρώς (i. r. Ρ) : ακριβώς; 210,86 
προσφέρεσθαι (φ et ρ i. r. Ρ): ττροσδέχεσθαι; 410,70 συφορβοί: συβοί; 
417,48/9 καί — συντείναντεξ (suppl. i. r. Ρ) om. Beide haben eigene 
Fehler; für β s. S. LXVIf.; für Ρ ζ. B.: S. 56,39 ευγενών: iyvco; 56,42 
ττειρώμενον: πειρώμενος; 71,73 Κίμβρους: Κίμβρον; 101,60 χειμερινάξ: 
ήμερινάς; 133,45 Γαβρδν: Βρανδν; 215,88 ληρούμενος: κληρούμενος. 
Die Korrektur solcher Fehler dürfte einem guten Kopisten vielleicht 
nicht schwerfallen; dies trifft aber sicher nicht zu für S. 105,70/1 
το εκ του διαδρδναι τό θήραμα τραύμα είς θαύμα μετενεγκεΐν : τό διαδρδ-
ναι τό θήραμα θαύμα καί θέαμα ήγεϊσθαι καινόν oder für Zusätze in Ρ, 
wie ζ. B. S. 256,44 Άνδρονίκω χαριζόμευοι nach κατακαίουσιν. Diese 
Feststellung müßte normalerweise zur Annahme einer gemeinsamen 
Vorlage für β und Ρ führen ; vieles steht aber dieser einfachen Lösung 
im Wege. Ein erstes Problem ist, daß RM an einigen Stellen näher als 
DF mit Ρ verwandt zu sein scheinen: S. 97,63 ευσύμβολον V: εύ-
ξυμβολον W: εύξύμβουλον APRM: ξύμβολον DF; 194,20 έκβάλλων 
VAW: έμβάλλων PRM: εσβάλλων DF; 433,5/9 έττεί — αμεινον suppl. 
Pme: om. RM; 434,31 Οδασι — διαπειρόμενοι suppl. i. mg. et ras. Ρ : 
om. RM. Ein zweites schwerwiegenderes liegt darin, daß es in Ρ 
Stellen gibt, die in β fehlen und die, obgleich sie nicht der Überarbei-
tung zu verdanken sind, den Charakter der sonstigen Zusätze der 
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Fassung a haben; s. S. 9,16/7. 19/22 (P fol. 5), 113,88. 93/5 (fol. 51), 
259,37ff. (fol. 113), 272,67/9 (fol. 118), 272,78/9; 273,93/4; 274,13/4 
(fol. 119), 293,83/8 (teilweise; fol. 126), 443,59—444,3 (fol. 178). 
Außerdem geht Ρ im Text, den die Fassungen a und b gemeinsam 
haben, im Wortlaut oft nicht mit den Hss. RMDF, sondern mit 
V(AW) zusammen. Ρ nimmt demnach eine Zwischenposition zwischen 
β und der längeren Fassung ein. Ein Vergleich von P-vor-der-Überar-
beitung mit W-vor-der-Ergänzung präzisiert diese Zwischenposition. 
Der ältere Teil von W bietet, wie gesagt, wenn auch manchmal in 
abweichendem Wortlaut, den Text der kürzeren Fassung. Es fehlen 
die meisten, jedoch nicht alle größeren „Zusätze" des a-Textes, näm-
lich mit Ausnahme von S. 113,88. 93/5, nicht die, welche soeben für Ρ 
verzeichnet wurden. W hat außerdem die Stellen S. 103,9/18; 154, 
43/54 zum Teil und bis auf wenige Zeilen 440,96—442,47. Die Blätter, 
auf welchen man diese Stücke in Ρ liest, sind freilich erneuert, es gibt 
aber Argumente dafür, daß Ρ sie auch zuvor hatte. Eine enge Ver-
wandtschaft zwischen Ρ und W steht nämlich außer Zweifel. Es gibt 
Bindefehler, z .B. : S. 144,73 επιφωσκούσηξ : εττιφαυσάσης; 183,78 
φάραγγα: φάλαγγα; 290,2 εΐ μή τό: τό μέντοι; 341,61 Άποτυρα: 
είπόντος ; gemeinsame interpretierende Änderungen und Ergänzungen, 
z .B. 102,84 Παίονες: Ούννοι; 157,34 οικείας: ίππείας; 311,94 άλλά: 
άλλ' ώς fjv έκ των δρωμένων πιστούσθαι, und andere Sonderlesarten, 
s. ζ. Β. S. 275ff. ; 311,90ff. Die zwei Blätter, die in Ρ durch die jetzigen 
folia 176—177 ersetzt wurden, haben sicher, wie die übrigen des ur-
sprünglichen Textes von P, je ca. 60 Zeilen dieser Ausgabe enthalten, 
also zusammen etwa 120 Zeilen. Der b-Text hat hier aber entschieden 
weniger, nämlich ca. 90 Zeilen, W aber fast genau 120 (W 226 = S. 
439,73—442,37; die zwei vor 226 verlorenen Blätter enthielten 
S. 435,46—439,73). Für den Zusatz S. 103,9/18 geht eine ähnliche 
Rechnung nicht auf; das alte Blatt 47 von Ρ hätte sonst ca. 73 Druck-
zeilen Text enthalten müssen. Diese Ergänzung könnte aber schon 
auf dem ursprünglichen Blatt auf dem Rand gestanden haben; 
so hat W ζ. B. auch die Ergänzung in P fol. 171v S. 422,67/70 im Text. 
An diesen Stellen gehen Ρ und W erwartungsgemäß öfter gegen VA 
zusammen, ζ. B. S. 440,98 εν τοις παρεμπίπτουσι (εμπίπτον/σι W) 
ττράγμασι post ôv add. PW; 441,12 έστίασιν: τράπεζαν; 442,42 εως 
άρτι: εσδεΰρο. 

W und Ρ, W und β 

Die angedeutete Verwandtschaft zwischen Ρ und W stellt uns vor die 
Frage, ob der jüngere Codex W von Ρ abhängig ist, oder ob eine 
gemeinsame Vorlage für beide Hss. angenommen werden muß. Vorab 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:03



LXXII EINLEITUNG 

sei bemerkt, daß W nicht direkt aus P-vor-der-Überarbeitung abge-
schrieben sein kann, da die Überarbeitung von Ρ älter ist als W. 
Ρ hat aber Sonderlesarten, s. oben S. LXX, und von den Bindefehlern 
von Ρ und β (s. S. LXX) hat W nur die von S. 107,8 und 410,70. Doch 
bleibt es möglich, daß W zum Teil auf P-vor-der-Überarbeitung 
zurückgeht. Obgleich W — was Umfang und Gehalt des mitgeteilten 
betrifft — mit Ρ zusammengeht, entspricht der Wortlaut des Textes in 
W an „neutralen" Stellen (Stellen, die beide Fassungen haben) 
oft dem in VA. Es ist demnach unmöglich, W aus nur einer Vorlage 
abzuleiten. Über die zweite Quelle von W ist aber weiter unten zu 
sprechen. Bezüglich des Verhältnisses von W zu Ρ und zu β ist noch 
zu verzeichnen, daß W öfter mit β den Codices VAP gegenübersteht, 
ζ. B. : S. 195,54 ύπεκφέροντα VAP: om. W ß; 299,53 πάσης: άπάσης; 
399,18 κρατεϊν V: ύπερήν Α: ύπερτερεϊν Ρ: om. W β; aber auch mit 
V β den Hss. AP, ζ. B. : S. 287,22 εΐ: είπερ; 308,95 μακρόθεν: πόρρωθεν; 
343,36 συνεπενεγκεΐν : είσενεγκεϊν. Außerdem fehlen in W mitunter 
kleine Zusätze, die A und Ρ haben, s. S. LXXVI. Eine engere Be-
ziehung zu β ist also auch vorhanden. W schließt sich sogar um die 
20mal gegen die übrigen Hss. an V an. Die wichtigsten Stellen sind: 
S. 91,22 διαδούς: διαδιδούς; 136,55/6 βασιλεϊ: τω βασιλεϊ; 173,89 γαρ 
om.; 192,35 γε om.; 198,38 προσκεκμήκοσι: προ-; 210,86 τότε: τε; 
248,79/80 αυτός δέ κατά τά ανάκτορα συλληφθείς b: αύτός δέ ό πρω-
τοσεβαστός . . . συλληφθείς V: αυτός δέ κατά τά ανάκτορα συλληφθείς 
ό πρωτοσεβαστός ΑΡ: αυτός δέ ό πρωτοσεβαστός συλληφθείς είς τά 
άνάκτορα W; 251,24 σφισιν om.; 259,27 Άνδρονίκφ: -ου; 285,58/9 
ταΐς φρεσίν om.; 288,66 είτα om.; 308,10 μετοικεσίαν: -ίας; 314,63 
πλειστάκις: πολλάκις (auch M); 373,61 μέν om.; 381,41 έκ om.; 386,78 
βασιλεϊ: τω βασ.; 401,12 έκείνω om.; 424,42 παραπέμπεται: παραδίδο-
ται. Es handelt sich um wenig bedeutsame Lesarten, die man ent-
weder als „zufällig" oder auch als das Ergebnis einer weiteren Konta-
mination betrachten kann. Dem Verhältnis von W zu den übrigen Hss. 
wird man wohl am ehesten gerecht, wenn man für W eine Vorlage an-
nimmt, die mit Ρ einer gemeinsamen Vorlage entstammte, in welche 
aber „Korrekturen" aus anderen Hss. eingetragen waren. Diese von 
mir postulierte Hs. nenne ich χ. 

Ρ und Η 

Viele Stellen bezeugen einen engen Zusammenhang zwischen 
diesen beiden Hss., u. a. : S. 6,37 τόδε πεποιηκέναι : την της (της : τοϋ Η) 
χειρός ύφελέσθαι σφενδόνην; 8,93 où om.; 13,23 λόγιος: έλλόγιμος; 
12,10 θύραυλον: ύπαιθρον. An manchen Stellen hatte Ρ offensichtlich 
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DAS VERHÄLTNIS DER HANDSCHRIFTEN ZUEINANDER LXXIII 

ursprünglich die gleiche Lesart wie H, wurde aber korrigiert, z. B. : 
S. 4,70 (συναφ)ή πως τοις PIr: συναφθη τοις Η; 10,36 άπειργάζετο: 
άττ- suppl. Ρ: είργάζετο Η; vgl. 13,22. 28; 15,91; 21,40; 28,26. Η kann 
aber keine Kopie aus P-vor-der-Korrektur sein; Ρ war längst über-
arbeitet, als Η geschrieben wurde; Η geht mitunter gegen Ρ mit den 
übrigen Hss. zusammen, z. B.: S. 2,12 φαυλοτέρας της: φαυλότατης Ρ; 
3,42 σήμερον: τήμερον Ρ; 3,47 εως om. Ρ; 5,12 τε om. Ρ usw. Die Vor-
lage von Η dürfte im 16. Jh., als Η geschrieben wurde, schon nicht 
mehr überall gut lesbar gewesen sein; Η hat öfter kleine Lücken, 
die anscheinend darauf zurückzuführen sind, daß der Kopist die 
betreffenden Stellen nicht mehr entziffern konnte. Ein Vergleich von 
H mit W ist leider nicht möglich, da sie kein Stück des Textes gemein-
sam haben; ich halte es zwar für möglich, daß die für W postulierte 
Quelle χ auch als Vorlage von Η in Frage kommt, beschränke mich 
aber auf die Annahme einer gemeinsamen Vorlage für Pac und Η : ζ. 

V A Ρ W 
Diese Hss. weisen keine eindeutigen Verwandtschaftsverhältnisse 

auf. Da bei den vielfachen Gegenüberstellungen wiederholt die 
Sonderlesarten der einzelnen Hss. eine Rolle spielen, halte ich es für 
angebracht, darüber hier zuerst zu handeln. 

V 
Zwei größere und einige kleinere Zusätze zum b-Text sind außer 

in der „vulgärgriechischen" Paraphrase und in späteren Ergänzungen 
in den Codices W und D nur in dieser Hs. erhalten, s. S. 57,53—58,82; 
374,2—376,26; 54,70/4; 56,35/8. An einigen Stellen wird in V (und der 
Paraphrase) konkreter kritisiert als in den übrigen Hss., z. B. 399, 
48/9 τούς ές ήμδς αυτοκράτορας . . . ριψάσπιδας γινομένους: τον 
Μσαάκιον . . . ριψάσιτιδα γινόμενου; vgl. 432,78/82; 450,59/61. Die 
Ergänzungen und die konkretere Kritik entsprechen dem allgemeinen 
Charakter der Fassung a und sind demnach wohl Niketas selbst zu-
zuschreiben. Aber auch sonst steht V (mit oder ohne der Paraphrase) 
sehr oft allein. Zuweilen handelt es sich um eindeutige Fehler, z. B. : 
S. 71,69 Μασαλιητών: Μσμαηλιτων; 142,26 Σαλτούχω: σουλτάνω; 
194,17 où δεξομένων: έξουδενωμένων ; 272,83 εμβραδύνων: μή βραδύ-
νων; 362,80 ελεου: δλεθρον; 434,29/32 ένέκλιναν — ποταμόν om.; 
494,87 δέον: ούδέυ; 556,94 κότον: τόκον. Einige Male scheint V allein 
die richtige Lesart zu haben, z. B. S. 70,27 έαυτοϊς V: έαυτούς rei.; 
203,61 βάλλοντι V: βάλλοντα rei.; 387,20 μαχόμενον V Paraphr.: -ος 
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LXXIV EINLEITUNG 

rei. Meistens betrifft der Alleingang von V nur „stilistische" Unter-
schiede (Wortwahl, Satzbau usw.). Dabei ist eine Neigung zur Ver-
kürzung oder Vereinfachung zu beobachten. An mehreren Stellen 
hat dies zu gewissen Stilwidrigkeiten geführt, z. B.: S. 54,64/5 καί — 
δυσμετάθετον om.; die Halbierung des Satzes paßt nicht zu Niketas' 
Stil. 65,72/3 εξ — ύπερπλημμύρας om.; id. 105,11 διάκε νής om.; 
das Wort ist unnötig, aber nicht überflüssig. 132,21/2 ώς καί συν-
Θηρεύειν καί συνθακεύειν έκείνω όμέστιός τε είναι καί σύσσιτος : ώς καί 
συμπορεύειν καί όμέστιος είναι καί σύσσιτος V; 145,21 τελουμένης om. 
V, wodurch die Parallele τελετής αγομένης — μνήμης . . . . τελουμένης 
zerstört wird. 186,67 και άρπαζόμενον om. V (hab. Paraphr.); darf 
im Zusammenhang nicht fehlen. 229,53/4 fjv — εμπειρος om. V (hab. 
Paraphr.), ist als Parallele zu καί — έπιστόλια zu betrachten. 288,55 
άρχικός om. V, darf aber nicht fehlen; Andronikos soll mit einem 
durstigen Löwen verglichen werden. Dieser Neigung zur Kürzung 
ist vermutlich auch das Fehlen von S. 155,83/90, 573,18/23, 577,32/42 
und 579,70/81 zu verdanken. Von entscheidender Bedeutung für 
die Beurteilung von V scheint mir die Frage, ob man diese „stilisti-
sche" Änderungen dem Autor zuschreiben soll. Ich habe diese Frage 
mit nein beantwortet. Diese Antwort basiert natürlich nicht nur auf 
den angeführten Beispielen, sondern auf über zweihundert ähnlichen 
Fällen, aus denen folgende Stellenliste eine kleine Auswahl präsentiert : 
S. 12,12; 26,87; 31,21; 33,58/9. 82; 37,95/1; 47,74. 78/9; 80,7; 81,36; 
82,58; 84,12; 102,94; 147,81; 303,78/9; 317,16; 335,7. 16/7; 336,23/4. 
25/7; 340,43; 344,60; 367,11/3; 377,52/3; 379,81. 83/5. 

A 

Diese Hs. hat weder ihr allein eigene Ergänzungen oder Lücken, 
noch sonstige auffällige Lesarten. Sonderfehler sind ziemlich selten, 
z. B.: S. 35,37 Sià λύγου: διά λόγου; 134,91 βλήμα: βούλημα; 173,93 
παρά κώπην: παρασκευάζειν ; 228,48 εντεύθεν: δφιν; 345,94 ό δ ' : ουδ'; 
397,84 ληϊσμών: λογισμών; 477,88 συμβαϊεν: συμβόλων; 526,34 
Κομνηνών: κρημνηνών; 552,83 ήθεσιν: εθνεσιν. Das wichtigste Merkmal 
dieser Hs. ist, daß sie abwechselnd mit V, P, PW oder W zusammen-
geht, dazu manchmal am Rand eine zweite Lesart verzeichnet mit dem 
Vermerk γράφεται, oder auch im Text zwei Lesarten kombiniert, 
ζ. Β. Ρ + W S. 101,75/6; V + PW 229,68; W mit den übrigen 247, 
53/4; PW + Vb 304,95; Ρ mit den übrigen 306,48; 358,79; V + Pb 
367,17. A geht sogar einige Male gegen VPW mit RMDF zusammen; 
S. 223,3 fügen RMDF der Überschrift des Buches über Alexios II. 
hinzu: συγγραφεΤσα παρά του αΰτοϋ Νικήτα του Χωνιάτου und Α: 
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παρά Ν. τ. Χ. συγγραφεΐσα; 289,80 τόν επίσκοπον VPW: των επι-
σκόπων ARMD« FK*°NU ; 307,89 λυπηρά VPW: λυποΟντα ARM 
DF. 

Ρ 

Hauptmerkmal von Ρ ist die bei der Beschreibung besprochene 
Überarbeitung. Sonderfehler in P-vor-der-Überarbeitung wurden schon 
oben verzeichnet (s. S.LXX). Auch in den Ergänzungen und Korrekturen 
finden sich solche, z .B. : S. 254,18 πάλαι post τούτου add.; 320,87 
ήδη ante δεδήλωκε add.; 338,78 σχεδόν: μικρού; 427,18 χρωμάτων: 
ιματίων; 438,33 γερούσιον: περιούσιον. 

W 

W (der ältere Teil) weist viele Sonderfehler auf, z .B . : S. 82,63 
τόν "Αθων: των ανθών; 116,63 "Ηραν: ήλαν; 131,84 Γαλίτζης: γαλή-
νης; 188,37 λαφύξοντες: φυλάξοντες; 260,44 εγχεθηναι: έλεγχθηναι; 
343.41 σαρκίων: ίσαακίων. Auch hat der Schreiber von W oder einer 
Hs., auf die W zurückgeht, sich einige eigenwillige Eingriffe in den 
Text erlaubt, s. S. 111,25; 230,93; 312,14/22; 404,94/1; 440,81/4. 

A P W 

(Ich lasse hier die Ergänzungen in W außer Betracht, s. dazu 
S. LXXIXff.). Für die Zusammengehörigkeit dieser Gruppe sind kaum 
Bindefehler anzuführen (etwa S. 301,24 πράττωνται für πλάττωνται 
AW: (π)λ(άττωνται) Ρ"); kennzeichnend ist aber eine gewisse 
Bearbeitung des Textes, die eine Verdeutlichung zum Ziel hatte. 
Am häufigsten besteht diese Verdeutlichung darin, daß eine Person 
oder Sache, von der die Rede ist, ein zweites Mal erwähnt oder ange-
deutet wird, obwohl auch so klar ist, daß dieselbe noch immer als 
Subjekt, Objekt oder sonstwie Gegenstand einer Aussage ist, z. B. : 
S. 83,87 τούτοις vor ΙπηκολούΘησαν; ό βασιλεύς vor αγόμενος; 159,13 
ό Νεεμόν nach τούτον; 195,36 εκείνος nach χαλεπήνας; 266,15 τούς 
άνδρας nach περιέφερον; 378,61 αυτοκράτωρ nach στρατεύματος; 
428.42 Ίσαάκιος nach διέθετο. Ρ hat solche „Verdeutlichungen" 
manchmal erst durch Korrektur, z. B. S. 88,27 οί πολέμιοι nach δια-
πρεσβεύονται; 224,26 τού βασιλέως nach γεγενημένου; 316,95 γνω-
μάτευμα nach δοκεΐν. Im Übrigen handelt es sich um kleine Erweite-
rungen, deren Inhalt meistens auch eine unnötige Explikation ist, 
z. B.: S. 112,55; 235,10; 357,60, mitunter aber nicht ohne Bedeutung, 
z. B. S. 254,9 und 19, (auch solche gelegentlich durch Korrektur oder 
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am Rand, ζ. Β. S. 195,36; 209,61), oder sogar den Text leicht zu ver-
bessern scheint, s. S. 240,37; 250,20; 324,91. Einige dieser Zusätze 
können unmöglich dem Autor zugeschrieben werden, ζ. B. S. 4,64; 
53,53; 61,70. Beachtung verdient auch die Einteilung der Regierungs-
periode Alexios' III . in dieser Gruppe (s. S. X I X ) ; sie scheint einen 
Übergang oder einen Kompromiß zwischen der Einteilung in V und 
der in b darzustellen. Da es naheliegt, sämtliche explikative Bemü-
hungen einem Bearbeiter zuzuschreiben, und da nicht alles von Niketas 
selbst rühren kann, da außerdem die Kombination V b eine Garantie 
für die Authentizität einer Lesart zu bieten scheint, eine Garantie, 
die noch verstärkt wird durch den Umstand, daß V und b keine ein-
deutigen Bindefehler aufweisen, wäre die Konfrontation V gegen 
APW zugunsten der ersten Kombination entschieden, wenn nicht ein 
anderes Werk des Autors, seine Panoplia dogmatike, einige Lesarten 
von APW bestätigen würde; doch darüber weiter unten (S. XCIff.). 

Für das Verhältnis von Α, Ρ und W untereinander ist von Bedeu-
tung, daß nicht alle drei Hss. die explikative Bearbeitung in gleichem 
Maße aufweisen. Man findet ihre Lesarten zum Teil nur in A + P , 
in P + W oder in Ρ allein; dabei hat Ρ sie zum Teil vom Anfang an 
enthalten, zum Teil aber auch sind sie in Ρ hineinkorrigiert worden. 
Für A + P s. z .B. S. 234,77; 269,90; 278,64 (PP·); 286,91 (PP·); 
295,59; 325,13 (PP·); 348,65; 357,55; für P + W z.B. S. 311,94; 
312,1; für Ρ allein ζ. B. S. 343,41; 406,49; 430,9. Da A und W jünger 
sind als P, stellt sich die Frage, ob Ρ die Urquelle der aufgezeigten 
Bearbeitung des Textes ist. Dafür spricht auch der Umstand, daß 
in AW einige Male Lesarten von V oder Vb mit den Varianten von Ρ 
kombiniert worden sind, z .B. S. 80,19 καί b: διό καί V: διά yoûv 
τούτο Ρ: διά γοΟυ τούτο καί AW; 151,71 ευθύς V b : έκεϊθεν Ρ: εύθύς 
έκεϊθεν AW; 207,95 κατά τούτο Vb: κατά τι Ρ: κατά τι τούτο AW; 
358,84/5 καί κατά των περί τήυ Άμφίπολιν έφρονηματίσθησαν Vb: 
TOÏS κατά των (κατά των i. mg.) περί τ. Άμφ. είτα έπέθεντο Ρ: τοις 
κατά των π. τ. Άμφ. έφρονηματίσθησαν AW; 391,22 των δυστήνων 
Προποντίων Vb: των εν τω πορθμφ τάς καταλύσεις έχόντων Ρ: των 
δυστήνων οίκητόρων της ΓΤροποντίδος AW. Es gibt allerdings eine 
Stelle, wo eine „Korrektur" in Ρ nur zum Teil, in AW voll durch-
geführt ist, s. S. 359,25/6 ôç . . . έαυτόν έξωμοίου τφ Άλεξάνδρω 
μόνον ουκ . . . τρίχας (τρίχα V) δεικνύς ράμφους καί πτερών είκασίαν 
ύπεμφαινούσας, καί μείζω . . . ύπερηφανεύετο διαπράξασθαι Vb : δς . . . 
έαυτόν έξωμοίου τφ Άλεξάνδρω . . . , καί (i. mg.) μόνον ουκ . . . 
δεικνύς τρίχας . . . ύπεμφαινούσας, άλλα (i. mg.) καί μείξω . . . ύπερηφα-
νεύετο διαπρ. Ρ : δς . . . έαυτόν έξωμοίου τω Άλεξάνδρω . . . , καί μόνον 
ούκ . . . τρίχας εδείκνυε . . . ύπεμφαινούσας, άλλά καί . . . ύπερηφανεύ-
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ετο διοπτρ. AW. Daß die Korrektur in Ρ nur halb durchgeführt wurde, 
scheint eher verständlich, wenn man annimmt, daß der Bearbeiter 
nach einer Vorlage arbeitete; die Berichtigung der fehlerhaften Kor-
rektur war aber für einen halbwegs intelligenten Kopisten kein Pro-
blem. Bevor wir uns aber in dieser Frage entscheiden, scheint eine 
Untersuchung des Verhältnisses von A zu W und von AW zu V 
angebracht. Beginnen wir mit letzterem Problem. 

A W und V 

Bindefehler: S. 113,1 τους . . . χόας: τάς . . . χόας; 200,76 καθά τις 
άνοπλος om.; 210,78 et: ει μή; 341,73 έκεΐνος: έκείνω; weniger wahr-
scheinliche Lesarten ζ. Β.: S. 90,78 έπλούτουν: είχον; 207,91 έζώωσεν: 
συέρρωσευ; 250,28 σθένουτες: εχοντες; 328,4 τε και: καί. 

Die „Gruppe" V A W ist aber kein festes Gefüge; nicht nur geht 
A häufig mit V gegen W + P b zusammen, auch AW stehen regelmäßig 
VPb gegenüber. 

A und V 

Bindefehler: 12,12 καυστήρας Am«: om. V; 21,59 πύλαις: πόλεσι; 
272,73 ττοτήριον: πρότερον V und Α " wie es scheint; 382,63 Φεράυτης 
om. ; und viele andere gemeinsame Lesarten, ζ. B. S. 18,84 δ — êvucpav-
τά om.; 47,79 τε καί άσφαλούς om.; 273,92 βουληθείς: θέλων; 308,8 
άγχινεφείς : Ισονεφεϊς. Jede der beiden Hss. hat auch ihre Sonderfehler, 
s. S. LXXIIIf.). Trotzdem kann Abhängigkeit von A gegenüber V 
nicht ausgeschlossen werden, da A unmöglich auf eine Vorlage zurück-
geführt werden kann. Nicht nur findet man in A die oben besprochenen 
Gemeinsamkeiten mit PW und P, sondern auch mit W ausschließlich. 

A und W 

Bindefehler und gemeinsame Sonderlesarten: z. B. S. 78,49 περι-
στεψάμεναι: περιελθοϋσαι; 83,76 αυτής: αυτούς; 217,45/6 καί — 
άλήθειαν om.; 228,37 λύμην: λύπην; 235,17 πεσεϊν: θανεϊν; 264,74 
δολοφροσύναις : μεθοδεύσεσι; 293,9 διεσκευάζουτο : διεσκευάζοντο πρός 
το εΰσημον; 297,13 βαλεΤν: καλεϊν; 348,65 θηρα: άνδρα; 370,2 'Ρεν-
τακηνόν: 'Ρυνδακηνόυ; 409,37 die Parenthese: τταρήν γάρ καί αυτός 
τήν άρχήν της Φιλίππου χειρίξων. Für die Sonderfehler jeder der 
beiden Hss. s. oben S. LXXIVf. Da aber sowohl Aals W einen konta-
minierten Text bieten, wird die Abhängigkeitsfrage (direkte Ab-
hängigkeit der jüngeren Hs. W gegenüber A oder gemeinsame Vorlage) 
durch die Sonderfehler nicht entschieden. Für Abhängigkeit von W 
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gegenüber A gibt es folgende Argumente: 1. Nur über A scheint W 
mit V in Verbindung zu stehen, denn es gibt wohl die Kombination 
VAWund VA, nicht aber, wenn man von den oben (S. L X X I I ) besproche-
nen unbedeutenden Gemeinsamkeiten absieht, VW. 2. Das gleiche 
gilt für P-nach-der-Überarbeitung; es gibt die Kombination APPCW, 
nicht PI>cW. 3. An mehreren Stellen bietet W einen unmöglichen Text, 
der sich einwandfrei durch die Art, auf welche A an diesen Stellen 
„korrigiert" wurde, erklären ließe : S. 97,68 προχωρούν όρφη τό 
της ξυμβάσεως V: -προχωρούσαν (προσχ. Ρ) όρφη την ξύμβασιν Ρ : 

οΟσαν ήν σ ιν οΟν ήν 
προχωρούν όρφη τό της ξυμβάσεως Α: προχωρούσαν όρφη τό της 
ξυμβιβάσεως W; 109,66 λαμπροφορεΐν V; λαμπρειμονεΐν Ρ : λαμ-

ειμονεϊν 
προφορεϊν Α: λαμπροειμονεΐν W; 109,79/80 τό δέ τοΟ αέρος ρόθιον 
(όρθιον V) . . . τεμνόμενον VA: ό δέ γε αήρ . . . τεμνόμενος (γρ. ό — 
αήρ Am«, -ος As) Α®0 Ρ : τό δέ τοΟ αέρος ρόθιον . . . τεμνόμενος W; 
146,54 μή δυσαχθοϋντας VA b: εΰενδότους Am"P: μή εύενδότους W; 
169,93/6 προρρήματι (προρρήσει Α8) . . . έξενεχθέντι A b : προρρήσει 
. . . έξενεχθείση Ρ : προρρήσει. . . έξενεχθέντι W; 230,1/2 τω τήν ττατρώ-
αν κοίτη ν υπό του πρωτοσεβαστοϋ έρευνδσθαι V: τω τήν πατρ. 
βασιλείαν . . . σνλδσθαι Am^P b : τη περί της μητρυιδς δυσκλεεΐ φήμη 
καΐ κατά του πρ. μίσος άσπονδον τρέφουσα Α: τη περί . . . φήμη καΐ 
τήν πατρ. βασ. υπό του πρ. συλδσθαι, ϋτρεφε γάρ κατ' αυτού άσπον-
δον μίσος W; 231,25 του οικείου έκκρούεται σκέμματος VP b : τοϋ έαυτη 
πολυεράστου έκκρ. σκ. und am Rand τοϋ οικείου Α: του οικείου καΐ 
πολυεράστου εκκρ. σκ. W; 250,19 άντικρούσαντος VP: επιστάντος 
aber über επί-: άντι- und am Rand κρούσαντος Α: άντιστάντος W. 
Wenn A und W von den anderen Hss. und auch untereinander ver-
schieden sind, hat A meistens die bessere Lesart, z . B . : S. 147,75 
άντίδοξον VAm*Pb: άντίθετον Α: άντίμαχον W; 208,26 εί δει τι τω 
άνδρί νεμεσήσασθαι APm«: εΐ δει . . . έμέσασθαι W; 249,93/4 της μετα-
βολής VAm«P b : τό3ν ενεστώτων καιρών Α: τών ενεστώτων κακών W; 
in mehreren solchen Fällen ließen sich die Lesarten von W gut als 
Versuche verstehen, den Α-Text zu verbessern, z . B . : S. 198,21 
περιηγήσασθαι V: καί διηγήσασθαι Am« Ρ : περιβαλεΐν Α: περικαλείν 
W; 226,85 κατανεύσαντος V P b : κατευνάσαντος Α: κατανεύοντος W; 
268,75 εύπαρρησιαστότατα post είπόντες add. Ρ : άπαρρησιαστοτάτως 
Α: εύπαρρησιαστικώτερον W; 400,93 ανόσιος V: άνομος P b : ανογγος 
Α: ανόητος W. Die Annahme einer direkten Abhängigkeit von W 
gegenüber A erklärt aber nicht alle Übereinstimmungen zwischen 
beiden Hss. Darum glaube ich, daß nicht nur W von A abhängig ist, 
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sondern auch A von einer Vorlage, aus der andere Gemeinsamkeiten 
beider Hss. geflossen sind. Es liegt nahe, diese Vorlage mit der bereits 
für W postulierten Quelle χ gleichzusetzen. Dieses Postulat soll fol-
gendes erklären: 1. Viele Sonderlesarten in AW können nicht als 
Kopierfehler betrachtet werden, sondern verraten einen den Text 
bewußt ändernden Schreiber. Der Schreiber von A aber erweckt den 
Eindruck, nichts zu bieten, was er nicht in seinen Vorlagen gefunden 
hat; für sich allein hat A keine originellen Züge, wohl aber W, s. 
S. LXXV. χ könnte die gemeinsame Quelle solcher Lesarten sein, die der 
Schreiber von A nur zum Teil übernahm. 2. W hat zu β deutlichere 
Beziehungen als A, s. S. LXXIf. An der Kombination AWRMDF dürf-
te A also durch χ teilhaben. Freilich hat auch A ein paar Lesarten mit 
RMDF gemeinsam, die W nicht hat, s. S. LXXIVf. ; diese könnten aber 
in χ am Rand notiert gewesen sein und wurden aus diesem oder einem 
anderen Grund nicht in W übernommen. 3. A kombiniert zuweilen Les-
arten von W mit denen anderer Hss., ζ. B. S. 101,75/6 λεηλατων τε 
καΐ άγων ώς ήρητο V b: λεηλατων τε και άγων ώς ήθελε Ρ: καί λεηλα-
των TOÎS στρατεύμασι W : λεηλατων τε καί άγων ώς ήθελε τοις στρατεύ-
μασι Α; 247,53/4 ή ν (ει V) Άνδρόνικον βούλοιτο παλίνορσον άναζεϋξαι 
δθεν έλήλυθεν VPb: ή ν Άνδρ. βούλοιτο γενέσθαι παλίνορσον W: 
ην Άνδρ. βούλοιτο γενέσθαι παλίνορσον άναζεϋξαι δθεν ελήλυθεν Α. 

So kann Α restlos aus V Ρ und χ, W aus χ und A abgeleitet werden. 
Freilich muß man sich bei der Annahme von direkter Abhängig-

keit von A gegenüber V wundern, daß die größeren Zusätze, die V hat, 
in A fehlen. Doch scheint es bei der Zwischenposition von A zwischen 
V und Ρ zwecklos, außer Ρ (oder einer Schwesterhs. von P) eine mit 
V verwandte zweite Vorlage zu suchen, in welcher, wie in P, auch die 
genannten Zusätze fehlten. Ich halte es jedenfalls für wahrscheinlicher, 
daß der Schreiber von A, der offenbar eine Mischung aus mehreren 
Vorlagen zusammenflickte, die in zwei seiner Vorlagen fehlenden 
Stellen beiseite gelassen hat, als daß sie erst in V hinzugekommen 
wären und nicht von Niketas rühren sollten. Im Übrigen kann ich 
nur an das Wort von Maas erinnern: Gegen Kontamination ist kein 
Kraut gewachsen. 

Die Ergänzungen in W 

W wurde, wie ich bei der Beschreibung der Hs. hervorgehoben 
habe, von zwei Händen (lückenhaft) ergänzt, zuerst um den a-Text 
von S. 203,75—206,47 und 440,81—442,47, dann um den a-Text von 
S. 319,61—324,89/90 und 374,1—378,73, sowie um den Text ab S. 
445,46 (bis 517,93). 
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In den Ergänzungen der ersten Hand schließt sich W enger an V 
an, s. S. 204,89 ξυνέλεγε VW: συνέλεγε AP; 205,43 εγγιστα: άγχιστα; 
206,45 άβατα: άβατου; 440,92 έπωπτάνετο: έπαπταίνετο; 440,93 
καί δι ' : ούδ'; 441,20 κέρκωψι: κέρκωψί τε; 441,25 έκ παλλακών: Ικ 
τίνων προσπόλων (-λέων A); 441,26 γνωσώμεθα: γνωσόμεθα. Doch 
kann W diese Stellen nicht aus V, bzw. nicht aus V allein haben, denn 
W schließt sich auch öfter gegen V an AP an, s. S. 204,81 ποθεϊν APW: 
ποιεί ν V; 204,82 άνέβλαστεν: εβλαστεν; 204,10 μεταδιώκουσιν : διώ-
κουσιν; 205,43 άνεγείροντι Ρ: άναγείραντι AW: έγείραντι V; 440,95 
άποδόμενον: άποδιδόμενον; 440,97 παντός : πάντων; 441,23 εϊρηκέ 
ττοτε επί δείπνου: είρηκεν έπΐ δείπνου ποτέ; 441,26 πρώτος ταύτας: 
ταύτας πρότερον. Auch steht W einmal mit Ρ den Hss. VA gegenüber : 
S. 204,82 αύτός VA: αύτω PW. An der ersten dieser beiden Stellen 
ist die Ergänzung sehr lückenhaft, s. S. 204,80/3; 204,89/2; 204,12/39; 
Sonderfehler gibt es an beiden Stellen, s. S. 203,75 εύφρόνως: έμφρό-
νως; 204,77 μικρού om. ; 204,86 των om.; 440,2 έκείνου post έμπορικόν 
add. W; 441,9 ένετρύφα: έτρύφα; 441,19 έπεζύγου: άπεζύγου; 441,22 
χρηστής: χρηστούς. Dreimal geht die Ergänzung mit dem Text, den 
sie ersetzen soll, zusammen, s. S. 441,12; 441,19; 442,32. 

Der zweite Bearbeiter von W benutzte für die Ergänzung bis S. 66, 
20, für S. 73,26—77,30 und 365,70—367,23 D als Vorlage, s. oben S. 
LVIII, nicht aber, oder nicht D allein ab S. 445,46. In diesemletzten Teil 
weist W auch die verschiedensten Verbindungen auf. Notieren wir 
erst einige Sonderfehler: S. 588,23 ράβδον πατάσσειν om.; 456,78 
πεπόνθασι om.; 513,24/5 κατά — διαδόσιμον om. Bindefehler mit A: 
z. B. S. 490,84 δπερ für άτερ; 495,48 πληθύναι für πληθυνθηναι; 
513,23 Πάγκαρον für TTócyyaiov; 513,29 ώμοτάτως für ώμότητος. 
Zweimal kombiniert W zusammen mit A Lesarten von V mit P: 
446,60 προμηθεύσαμενος V : τό Θείον προμηθευσάμενον Ρ : προμηθευσάμε-
νος τό θείον AW; 451,80 αύλαίαν Vb: σκηνήν Ρ: αύλαίαν σκηνήν AW. 
W geht aber auch oft gegen VA mit Ρ zusammen; einige Male handelt 
es sich dabei um klare Fehler, s. z. B. S. 470,66 χείρας: χώρας; 477,91 
φως: σφών; 485,21 ô έστι: έστι; Zusätze: 469,39 σημαίνει δέ ή λέξις 
τον Ίωάννην nach Ίβαγκός όνομα τφδε; 482,17 κατά τον Σιγά ν πο-
ταμόν nach μεσημβρίαν. Auch gibt es W mit AP gegen Vb oder gegen 
V allein, wo b fehlt, z. B. : S. 448,6 τά δρώμενα: τά μη καλώς δρώμενα 
Ρ: τά δρώμενα κακώς (κακώς Am») AW; 454,30 αύτω: έαυτω; 467,80 
άτονώτερον: άπονώτερον; 477,89 έστάναι: ?σται; 478,26 τόδε: τότε; 
484,89 ήμαύρωτο: εύμάρωτο; 493,80 κατέχοντα: κατάγχοντα; 498,22 
παισΐ: ποσΐ; 500,76 πόλισμα: πόλισμά τι. S. 479,41 bringt W eine 
Randnotiz aus AP im Text. In den wenigen Fällen, daß W nicht mit 
AP, A oder Ρ zusammengeht, handelt es sich um unbedeutende Les-
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arten, si S. 450,60/1 τότε τα . . . του στήθους άναμηρύων V: τότε 
τά . . . τοΰ στήθους τότε άναμηρύων ΑΡ : τά . . . του στήθους τότε 
άναμηρύων W; 451,71 ó 'Ραούλ Κωνσταντίνος V: 'Ραούλ Κωνστ. ΑΡ: 
'Ραούλ ó Κωνστ. W; 480,54 τά τη δε καί τά τηδε APb: τά τήδε καί 
τήδε VW; 501,6 καθ' έαυτών έπέστρεψαν RM: . . . -στρέψε DF: 
έπέστρεψαν καθ' έαυτών VW: επέστρεψε καθ' έαυτόν Α: . . . έαυτό Ρ; 
506,21 καθαίρεσιν ΑΡ: τήν καθαίρεσιν VWb. Diese Stellen lassen sich 
leicht erklären, auch ohne daß man eine Verbindung von W mit V zu 
konstruieren versucht. Für S. 501,6 und 506,21 kann man Korrektur 
des Textes von AP aus b annehmen, da die Benutzung einer b-Hs. 
für diesen Teil von W ohnehin klar zutage tritt, z .B. : S. 463,79 
πάλιν άνέβλαστε VAP: αύθις δ ' έκφυέν Wb; 470,74 συλλαβέσθαι: 
συλλαβέσθαι της έγχειρήσεως; 501,5 κώμας: χώρας; 502,10 άπάρας: 
άπάρας αύθις; 502,12 ίδιωσάμενος: ίδιωσάμενος, Βλάχος ών τό γένος. 
Es werden auch Lesarten aus a und b kombiniert, ζ. B. : S. 448,8/9 
(ούτος ό βασιλεύς . . . ένωτιζόμενος έπιβουλεύειν τη αύτού άρχή . . . 
Άλέξιον) 
εί καί παραπετάσματι φιλίας καί ώς πλείονές είσι 
συγκαλύπτω υ λέληθε φιλαλέξιοι μάλλον ήπερ 
(συγκαλύπτειν πολλαχή Ρ) φιλισαάκιοι b 
τον μισάδελφον VAP 
καί ώς . . . φιλισαάκιοι καί παραπετάσματι . . . μισάδελφον W. Der 
Kopist hat auch öfter eine der beiden Lesarten der zwei Fassungen 
am Rand mit γρ(άφεται) nachgetragen; diese ist aber meistens nicht 
mehr lesbar, so ζ. B. zu S. 494,13 und 14; 505,8; oder auch die eine 
über die andere geschrieben, wie S. 469,46. Das in W ergänzte Stück 
S. 374)2—378,73 tradiert sonst nur noch Codex V, der der bessere 
Textzeuge ist, aber anscheinend dem Bearbeiter von W nicht als Vor-
lage gedient hat. Dieser Bearbeiter ist der gleiche, der W aus D er-
gänzte. Nun bringt D auf dem Zusatzblatt 287 das Supplement 
S. 73,26—77,30, das W aus D hat und das sonst ebenfalls nur V über-
liefert. Ich vermute, daß D auch S. 374,2—378,73 auf einem einge-
legten Blatt enthalten hat, das dem Bearbeiter von W als Vorlage 
diente. In D ist aber der Text von S. 369,81—377,56 durch Blatt-
ausfall verlorengegangen. Fazit: der Schreiber dieser Ergänzung ver-
fügte offenbar über drei Vorlagen, die mit Α Ρ und D identisch oder 
eng verwandt sind. 

Die Ergänzungen in D 

Die Stellen, um die es hier geht, sind bei der Beschreibung der 
Hs. aufgezählt. S. 57,53—58,82 überliefert sonst nur noch Codex V, 
der den besseren Text bietet. Zweimal jedoch scheint D eine bessere 
VI van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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Lesart zu haben. Ob es sich dabei um Korrekturen durch den Kopisten 
handelt, will ich nicht entscheiden. In den übrigen, kleineren Er-
gänzungen schließt D sich meistens gegen AP an V, S. 320,77—322,48 
aber an W. an. An der letztgenannten Stelle haben D und W eindeu-
tige Bindefehler, u. a.: S. 321,5 πληγήν: βολήν; 321,17—322,46 καί — 
όμηγύρεων om. ; 322,47/8 λέουσιν άντιττλέκεσθαι καί άνδρα εφιππον 
οπλίτη ν κατενεγκεΙν 2ραζε: λ. άντιπλακήναι καί άνδρα εφιππον κατα-
παλαίσασθαι. In D fehlt aber S. 418,9—17. Nur einen Fehler von W 
enthält D nicht: S. 320,84 άρκούντων für αρκούντως; dies kann 
uns aber nicht daran hindern, diese Ergänzung als Kopie aus W zu 
betrachten. Für das Zusammengehen von D mit V in den übrigen 
Ergänzungen s. z .B. : 143,54 ύπόθεσις VD: άττόθεσις AP; 143,58 
αγαθόν VD: άγαθά AP; 425,59 τω σκοτίω υίω VD: τω υίω AP; 
427,27 ό πρωτοστράτωρ πρώην 'Αλέξιος V: ó ττρ. Άλ. πρώην D: 
ò πρωτοστράτωρ APW; 427,29 ούδόλως VD: ουδαμώς APW; 427,35 
πάλιν VD: om. APW; 443,67 χρω ζούσαν om. VD; 444,90 δήθεν om. 
VD. D hat aber nicht alle Sonderlesarten von V, z. B. nicht: S. 143,54 
άφαίρεσις V: ύφαίρεσις APWD; 425,67 αΐτήσαντος: άπαιτήσαντος ; 
427,30 ενεβρίθει : έβεβρίθει; 428,52 διαπληρώσαι: άναπλ.; 444,89 
άσύμμικτον VA: άσύμβατον PWD; 444,92 κράτορα όμοϋ καί πρώτιστον 
VA: πρώτιστον καί κράτιστον Ρ: πρώτιστον W: κράτιστον όμοϋ καί 
πρώτιστον D; 444,94 άνερείσαντα VW: ενερείσαντα APD; 444,95 
τρόπον V: σκοπόν D cum rei. Drei Lesarten stehen der Annahme, 
diese Ergänzungen gehen auf V und einige Korrekturen darin auf W 
zurück, im Wege: S. 143,54, da diese Stelle in W fehlt, S. 444,92 und 
444,94. Während die beiden letzten als Korrekturen betrachtet 
werden können, ist dies für S. 143,54 wenig wahrscheinlich. Eine 
Schwesterhs. von V ist als Vorlage für diese Ergänzungen nicht aus-
zuschließen. Keine Probleme sehe ich in folgenden Stellen: S. 427,26; 
είπη VPW: εϊποι AD; 427,26 τον Παπύκιον VAP: το Παπύκιον 
WD; 428,58 προεισιόντων VAW: προσιόντων PD; 444,93 πεπαττά-
λευτο V: προσήλωτο PW: προσπεπαττάλευτο AD. Zur letzten Stelle 
möchte ich bemerken, daß hier die Schreiber von A und D m. E. un-
abhängig voneinander V aus PW korrigieren wollten. 

V und Ρ 

Auch diese beiden Hss. stellen uns vor Probleme. V scheint im 
Wortlaut nicht immer zuverlässig (s. S. LXXIV) : Ein Kopist, der sich 
erlaubt, den Text, den er abschreibt, zu verkürzen und zu vereinfachen, 
könnte auch zu anderen Änderungen fähig sein. Ρ stellt uns vor die 
Frage, wie vollständig der Kopist die Überarbeitung des ursprüng-
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liehen Textes durchgeführt hat, aber auch vor die Frage, was man 
als explikative Bearbeitung des Textes betrachten soll, eine Frage, 
die noch durch den Umstand kompliziert wird, daß dieselbe zum Teil 
dem ursprünglichen Text angehört und zum Teil hineinkorrigiert 
wurde. Wenn V und Ρ einander gegenüberstehen, bietet der konta-
minierte Text von A und W wenig Entscheidungshilfe, so daß man 
auf innere Kriterien angewiesen ist. Stellt sich noch die Frage, ob das 
Zusammengehen von V und Ρ gegen die übrigen Hss. für die Authenti-
zität einer Lesart bürgt. Etwa 80 mal stößt man auf diese Konstel-
lation. Es handelt sich zum Teil um Kleinigkeiten, die durch Zufall 
erklärt werden könnten, wie ζ. B.: S. 2,31 επιβραχύ V: επί βραχύ Ρ: 
ετι βραχύ rei.; 32,29 γλώσσαν VP: γλώτταν rei. ; viele dieser Lesarten 
setzen aber eine gemeinsame Quelle voraus, ζ. B. : 26,85 κατάγελων 
VPH: γέλωτα Ab; 39,38 πείθοιντο VP: πείθοιντο γοϋν Ab; 73,2 
στέγοντες VP: φέροντες A W b ; 189,68 αιτείται: αίρεΐται; 194,92 γεν-
ναίας: γενναιοτάτης ; 199,60 περί: παρά; 330,72 μετέλαβον: μετεσχή-
κασιν; 333,53 θυμική ν: μυθική ν; Άλδουινος (auch NB): Βαλδουίνος; 
379,93 της φρουράς: φρουράς. In einigen Fällen (S. 189,68; 333,53; 
366,87) scheint die Lesart von VP die einzig richtige, in anderen die 
bessere. Nun sind aber in Ρ mehrere dieser Lesarten, in welchen die 
Hs. anscheinend ursprünglich mit V übereinstimmte, korrigiert 
worden, so daß Ρ sich durch die Korrektur den anderen Hss. an-
schließt, z .B. : S. 31,21 έχόμενος VP»«: εχομένως AP^b; 52,11 
δόξαν: την δόξαν; 63,24 'Αλαμανών: 'Αλαμανών καί 'Ρωμαίων; 
68,67 άναστάς VP»0: διαναστάς AW PHd; 86,83 μή: ώς μή; 126,62 
εγημεν: εγημεν αν; 128,23 μή: μή καί; 138,94 καί έν: καί ώς έν; 186,68 
καί: τε καί; 219,79 άρχιερέως: άρχιερέως τούτου; 327,87 περιεστηκός: 
περιεστηκός δέ; 336,24 καί: τότε καί; 353,15 ό: καί ό. Die Korrektur 
scheint fast immer begründet, wenn auch die ursprüngliche Lesart 
nicht als Fehler bezeichnet werden kann. Dies und was anschlie-
ßend noch zu erörtern ist, läßt das Zusammengehen von V und Ρ 
nicht unbedingt als Authentizitätsgarantie für eine Lesart erschei-
nen. 

Nochmals V Α Ρ W 

Wir sahen schon, daß es Bindefehler gibt für VA, AP, AW, PW 
und APW, es gibt aber auch solche bei allen vier Zeugen der längeren 
Fassung, bzw. allen drei oder zwei, da W und A nicht vollständig 
erhalten sind. Verzeichnen wir zuerst die Stellen, an welchen die 
b-Hss. eine bessere Lesart haben, dann die, welche der b-Text nicht 
hat : S.421,57éreivoiçb : έκείνω VAPW; 499,58 έπήεσανοηι. ; 521,77 *Ρουκ-
vcrrîvoçb: 'ΡουκρατΤυοςVAP; 523,57τρέφειν^τρέφωννΑΡ; 594,84ταϊς 
vi* 
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άσέμυοις μάλιστα b: ταΐς μάλιστα VP; wohl auch: 155,69 ώκύποσιν 
ϊτπτοις b: ϊπττοις VAPW; 286,12/3 εκείνον . . . αύτός b: αύτόν . . . 
εκείνο? VAPW; 462,58 άμφιγνοεϊς Vp°: άμφαγνοεΐς V« APW; 484,79 
(είναι) άττριάτους: άπριάτους V: άπεριάπτους APW; 489,29 όνει-
δισμοί Β: όνειδοί VAPW; 494,87 οΰτ' αυτός είχεν, ουτ' (ούτε Β) 
έναιτελείφθη έκείνοις, άλλά . . . διεσκέδαστο Β : ουτ' αυτός είχεν, άλλα . . . 
διεσκέδαστο VAPW; 495,26 άλλά: άλλο VAPW; 513,11 s. dort; 
625,26 εύφόρητα: άφόρητα VP. Es wäre also zwischen V A P W und 
dem Original eine gemeinsame Vorlage einzuschieben, wenn nicht 
die Tatsache, daß sogar die a- und b-Codices gemeinsame Fehler haben, 
eine andere Erklärung wahrscheinlicher machen würde. 

RMDF und VAPW 

Wider Erwarten gibt es, wie gesagt, Bindefehler in den Hss. beider 
bisher besprochenen Fassungen: S. 46,58 βασιλεύσας (durch Korrektur 
oder am Rand in PDFKN): ζήσας; 202,23 ού μόνον ού: ού μόνον; 
286,7 μή μόνον . . . ού: μή μόνον; 428,42 où . . . μόνον . . . , άλλά καί: 
où . . . , άλλά καί; 587,2/4 οίκημα . . . ουσαυ für οίκημα . . . δν (in D 
korrigiert); vielleicht auch das unverständliche άρβυλα, S. 281,68. 
Aus dieser Tatsache möchte ich folgern, daß Niketas für die a-Fassung 
kein neues Manuskript herstellte. Denn, wenn auch solche Fehler 
als Verschreibungen in der Urschrift des Autors leicht verständlich 
sind, daß sie von ihm beim Kopieren übersehen worden wären, halte 
ich für wenig wahrscheinlich. Für die oben besprochenen Bindefehler 
der Hss. VAPW, die nicht von den b-Hss. geteilt werden, kann dann 
ebenfalls angenommen werden, daß sie aus der Urschrift stammen, 
aber bei der „Ausgabe" des b-Textes korrigiert wurden. Wenn wir 
davon ausgehen, daß Niketas, als er sein Werk überarbeitete, kein 
neues Exemplar anfertigte, sondern daß er in die Urschrift Zusätze, 
Änderungen, vielleicht auch „Änderungsvorschläge" und vorläufige 
Notizen eintrug, scheinen die bereits besprochenen und die noch zu 
behandelnden verwickelten Überlieferungsverhältnisse leichter zu 
erklären. 

Die „Familie" LO 

Die Sonderfassung des letzten Teiles des Werkes, S. 535,3ff., 
ist in nur zwei Hss., L und O, vollständig überliefert. In Ρ rührt 
der Text der Seiten 535,3—582,46 mit Ausnahme von S. 535,3—540,28 
(auf fol. 214—216) und 546,63—550,31 (auf fol. 219) aus dieser Fas-
sung, aber einige Lesarten auf diesen neuen Blättern sind offensicht-
lich von den ursprünglichen Blättern übernommen worden. Von S. 583 
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an sind in Ρ keine Spuren dieser Fassung mehr festzustellen. Der 
Abschluß dieser Fassung, bekannt geworden als Fragmentum „De 
Statuis", ist außerdem in Ζ und in einigen späten Kopien aus O, 
der Anfang dieses „Fragmentes" in V und Kopien davon erhalten. 

L und O 
Bindefehler: 593,58 εντελή?: ευτελής; 610,9 Πύλον: πύλην; 611,29 

επ' ανάντους όρους: έπ' ανάντους. Sonderfehler in O: 544,19 γαμβρός: 
Μανουήλ; 559,62/3 τούς — ρεόμενον om. ; insbesondere fehlt ein großes 
Stück nach S. 596,38 (s. die Beschreibung der Hs.), und auch sonst 
ist O die schlechtere Kopie von beiden. Der Schreiber von L hat sorg-
fältiger gearbeitet und mehrere Fehler nachträglich verbessert; 
allerdings hat er auch öfter ein Wort zur Verdeutlichung des Textes 
hinzugefügt, ζ. B. S. 536,21 ούτος vor κοινωνός Ls; 536,27 ό βασιλεύς 
και τούτου θείος 'Αλέξιος nach άνεικώς L8; 542,69 τω τότε καιρώ nach 
έγεγόνει L8 usw. Sonderfehler: S. 555,47 λεγόμενοι om.; 568,88 της 
— Ινδ. om.; 569,94/5 των τείχων om.; 571,61 άμφήριστοι om.; 576,82 
ήθετήκασι: ήνομήκασι; 630,93 διαφλέγει: διαφθείρει. Es ist also für L 
und O eine gemeinsame Vorlage λ anzunehmen. 

L O und Ρ 

Als Bindefehler kommen in Frage: S. 559,59 έκάστου: έκείνου; 
570.41 oi alt. om. P»<= L»c 0 ; 573,1 καί L»c: ή; 578,46 των om. Sonder-
fehler und -lesarten in Ρ, ζ. B. : S. 555,59 επιπαφλάσαντος : έπιφλάσαν-
τος; 555,64 φυηφενοϋς: ρυηφανοϋς; 559,68 καί om.; 545,42 καί κατά 
κορυφή ν: καί ου μόνον άπό ύψους, άλλά καί κατά κορυφή ν; 554,28 
τω τοι καί LO: καί Ρ cum rei.; 581,24 τοις τον νουν εφεστώσι LO: 
τοις έπιστήσασι Ρ cum rei. Es ist fraglich, ob diese Daten ausreichen, 
um für λ und Ρ eine gemeinsame Vorlage zu postulieren. 

L O und Ζ 

Ζ mit L gegen Ο ζ. B.: S. 651,28 προφαίνουσαν LZ: ττροφέρουσαν 
O; 652,66 έπανέκειτο: περιέκειτο; 653,12 θώρακι: σώματι; 654,62 
καί ύπ ' άλλήλων om.; Ζ mit Ο gegen L ζ. Β.: 649,69 των ΟΖ: om. L; 
651.42 ιτρός δήγμα έγχρίτττων: έγχρ. πρ. δήγμα; 652,70 δοκεϊν άφιέναι 
φωνή ν: φωνή ν άφιέναι δοκεϊν; 654,56 δέ: δέ καί; 654,51 διεκπεσεΐν: 
διεκπαϊσαι. Ζ kann also weder aus L, noch aus O kopiert worden sein. 
Nur zweimal scheint Ζ eine bessere Lesart zu haben, S. 648,54 πυρα-
μίδα Ζ: πυραμίδας LO und 653,20 παρεγγυώμενοι Ζ: -αι LO, oft 
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schlechter, s. die S. LXV angeführten Bindefehler VZ und außerdem 
S. 651,30 συχνούς LO: συχνά Ζ; 651,38 ψυχαΐς: ψυχηί; 653,9 ύπόντος: 
είπόντος; 653,36 συνερίθοις: συνεριθος. Die besseren Lesarten in Ζ 
können Korrekturen des Schreibers sein. Zwei Fehler hat Ζ mit λ 
gemeinsam: S. 652,83 das Fehlen des mir unerläßlich scheinenden σε 
und 654,42 τέλματος für πέλματος. Es ist nicht auszuschließen, daß 
diese aus der Urschrift rühren (vgl. S. LXXXIV). Ζ könnte demnach 
aus λ abgeschrieben worden sein oder mit λ auf eine gemeinsame 
Vorlage π zurückgehen. 

Q 
Dieses Fragment (S. 566,39—582,46) schließt sich nicht eindeutig 

einer bestimmten Fassung oder einem Überlieferungszweig an und hat 
außerdem interessante eigene Varianten. Letztere findet man S. 566, 
43; 567,59; 567,64; 568,72/3; 569,16 (=N) ; 570,38; 571,56. Sonder-
fehler und -lesarten gibt es viele, wie ein Blick in den Apparat lehrt. 
Ansonsten geht Q bald mit dieser, bald mit jener Hs. oder Hss.-Gruppe 
zusammen, z .B. : 567,58 δούξ: ρήξ QDac; 567,54 παρά Λατίνων 
post δωρεαί add. ÇWbPLO; 567,56 τά δέ ώδίνετο om. QbPLO; 
567,57/8 μάλλον — συνέχεον VAQ: suppl. Pm*: om. bLO; 567,60 
προσίσχει VAQ: προσέχει bPLO; 570,28 καί πανώλειαν om. VAQN; 
571,49/50 τήν — γυναίκα om. VQN; 572,70 απολωλέναι VQN: 
διολωλέναι bPLO; 574,30 καθϊσαν V: Ιζήσαν QbPLO; 576,95 μηδέν — 
εχοντες om. V: hab. Q cum rei.; 577,32—42 καί — σέ om. VQ; 579, 
70/81 ίνα — ρήμασιν om. V: hab. Q cum rei.; 581,22 άνοικτίρμοσιν Vb: 
άνελεήμοσιν QPLO. Diese Auswahl zeigt zur Genüge, daß Q einen 
kontaminierten Text bietet, der nicht aus einer der uns erhaltenen Hss. 
rühren kann. Außer der bereits genannten Stelle S. 569,16 deutet 
auch S. 572,71: μεταρρέψουσι QN: μεταρρεύσουσι V: άνακυμβαλι-
σθήσεται b: -ονται PLO auf nähere Verwandtschaft mit Ν hin. Da 
die Kontamination von Ν in Richtung W A wies und wir für diese 
beiden Hss. eine kontaminierte Hs. postulieren mußten, liegt es nahe, 
auch für Q an diese Hs. als Vorlage zu denken. 

Die „volkssprachliche" Paraphrase 
(B S Χ Y) 

Die zuerst von Wolf im Prooimion zu seiner Ausgabe und vor-
übergehend u. a. auch von Franz Dölger vertretene, aber widerrufene 
Ansicht, diese wäre von Niketas selbst verfaßt (s. BZ 32 [1932] 411; 37 
[1937] 502), kann hier als überholt außer acht bleiben. Der Para-
phrast muß entweder zwei Vorlagen, eine a- und eine b-Hs. benutzt 
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haben, oder eine Hs., die bereits einen kontaminierten Text bot. 
Einerseits ist die Paraphrase eng mit V verwandt. Sie hat die zwei 
größeren Zusätze S. 57,53—58,82; 374,2—376,26, und steht auch 
sonst sehr oft mit V allen anderen Hss. gegenüber, z. B.: S. 54,70/4; 
142,39; 225,44; 295,48; 387,20; 399,48/9; 400,88; 498,20. Klare 
Bindefehler gibt es z .B. S. 194,11 'Αλανών: 'Αλαμανών; 257,79 
δλου: όλίγον; 539,90 Δολόϊκος : Δολόϊκρος. Die Paraphrase teilt aber 
keineswegs alle Fehler von V, ζ. B. nicht: S. 155,83/90 χρεών — εστι 
om. V: hab. Β cum rei.; 434,29/32 ένέκλιναν — ποταμόν (homotel.) 
idem. Es wäre also eine gemeinsame Vorlage für V und die Para-
phrase anzunehmen, wenn die Stellen, an welchen die Paraphrase 
einen besseren Text als V bietet, nicht auf die Benutzung einer zweiten 
Vorlage (durch den Paraphrast oder seinen „reinsprachlichen" Vor-
gänger) zurückgeführt werden könnten. Eine Kontamination des 
Textes von V mit b (bzw. umgekehrt) ist aber offensichtlich: S. 444, 
94/5 τον δέ σκοπόν APW b: τον δε τρόπον V: τον εκείνου δε σκοπόν 
και τον τρόπον Β; 502,12 heißt es in WbB über Chrysos: Βλάχος ών 
τό γένος; im a-Text ist dies schon S. 487,61 mitgeteilt, in einem Passus, 
den b nicht hat, wohl aber W und B; 515,59ff. und 517,89ff. hat die 
Paraphrase mit b weitere theologische Ausführungen, die Niketas 
im a-Text ausgelassen hat; s. auch noch S. 339,6/9; 453,3/5; 557,11/2, 
welche Stellen ich hier nicht vollständig anführen will. Außer zu V 
hat die Paraphrase auch zu W eine besondere Beziehung, und offen-
sichtlich nur durch W mit A und/oder Ρ dort, wo W nicht mehr 
vorhanden ist, ζ. B.: S. 120,69 ψυχάς: όψεις W: οφθαλμούς Β; 121,28 
συνθηκών: Θησαυρών WB; 127,71 μεταβαίη: διαβαίη W: διαβαίνει Β; 
230,84 'Αρχιλόχου: Άρχιλόγου; 387,27 πτοηθείς: φοβηθείς; 112,55 
f¡v: ήν αθέατος APW: ή ν αθεώρητος Β; 237,66 άψϊσιν: άψϊσιν (άψίδι) 
τοϋ Μιλίου APWB; 241,70 τον καίσαρα Α8: τήν καισάρισσαν AWB; 
279,11 τούδε PRMKN : τούτου DFU: του ανδρός τούτου V: τοϋ 
Λαπαρδα AWB; 312,1 B = P W s. dort; 528,77/8 Β = Ρ , W fehlt, 
s. dort; 455,68 άρχή VAP: βασιλεία Wb: βασιλείαν Β. Aber nicht 
alle Stellen, an denen die Paraphrase eine bessere Lesart hat als V 
oder eine Lesart, die von anderen Hss. als V vertreten wird, können 
auf W zurückgehen; also ist für W und die Paraphrase eine gemein-
same Quelle für ihre Sonderlesarten vorauszusetzen, wofür wieder χ 
in Frage kommt. Die gewisse Freiheit, welche die „Übersetzung" 
des Textes in eine einfachere Sprache mit sich bringen mußte, und der 
Verlust von χ gestatten uns nicht mehr festzustellen, ob der Para-
phrast (bzw. sein reinsprachlicher Vorgänger) außer χ Codex V oder 
die Vorlage, aus der V abgeschrieben wurde, benutzt hat. Es gibt 
freilich vier Stellen, an welchen die Paraphrase allein die richtige 
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Lesart bewahrt zu haben scheint (s. S. 489,29; 494,87; 513,11; 529,12); 
da aber diese Stellen in W fehlen und der Schreiber von Α χ nicht kon-
sequent benutzt hat, ist nicht auszuschließen, daß die Paraphrase 
hier auf χ fußt. Es gibt noch andere Stellen, an welchen die Paraphrase 
ein paar Worte mehr als die sonstige Überlieferung hat, die durchaus 
von Niketas selbst herrühren könnten, s. S. 443,66; 484,64; 499,51; 
511,59; 522,31; der ältere Teil von W hat nur noch die erste dieser 
Stellen ; hier fehlt aber der Zusatz der Paraphrase. 

Die sekundären Textzeugen 

Theodoros Skutariotes (Sc) 

Der wichtigste, oder besser der einzig wichtige sekundäre Text-
zeuge ist Theodoros Skutariotes mit seiner von K. Sathas, Μεσ. Βιβλ. 
VII, S. 1—556 herausgegebenen Chronik (Synopsis Sathas). Den 
Anfang hat Sc stark verkürzt (er bringt nur S. 5,88/90; 6,35/7; 
5,87/8; 5,90—6,28; 7,48/68; 6,38/43; 7,70—8,92). Von S. 8,93 an 
folgt er regelmäßig Niketas bis S. 575,50, wo er auf Akropolites über-
geht. 

Wenn man sich zunächst dem Abschnitt über Alexios III. zu-
wendet, wird sofort klar, daß Sc sich des b-Textes bedient hat (S. 453, 
3ff. = b; 464,14/7 om. = b; 465,18/32 = b, verkürzt wiedergegeben; 
465,32—467,90 om. = b; 467,90—468,12 = b, verkürzt; 468,13/23 
om. = b usw. Auch S. 483,35—493,66 fehlt bei Sc. Im vorange-
gangenen Teil aber hat Sc die Stellen, die uns veranlaßten, P-vor-der-
Überarbeitung und W (urspr. Text) eine Zwischenposition zwischen 
den Fassungen b und a zuzuweisen, (s. S. LXXf.), nämlich S. 103,9/18; 
274,13/4; 427,25/40; 428,51/62; 442,38/47; 443,59—444,10. Eine 
besondere Beziehung von Sc zu W bezeugen Stellen wie S. 111,25 
(s. dort); 172,65 κτημάτων: προσόντων χρημάτων W: προσόντων 
αύτοΐς χρημάτων Sc; 255,24 èv — διαχύσεως und 26/7 ότι — ολισθή-
ματος om. W Sc. Hinzu kommt, daß Sc auch oft mit APW, AW oder 
PW zusammengeht, z. B. : S. 72,1 ó . . . Γυμνός: oí. . . Γυμνοί APW Sc; 
233,50 τελέεσθαι: πέρας λαβείν APW Sc; 224,38 τοις γινομένοις Α®»: 
τη του άνδρός παραδυναστεία AW Sc; 286,92 καιρόν: μικρόν AW Sc; 
143,55 τήν φύσιν εύλογούσι b: κακώς λέγων ευλογεί τήν φύσιν VA: 
τήν φύσιν κακολογοϋσι PW Sc: τήν φύσιν μέμφονται Β; eine Reihe 
weiterer Beispiele findet man ζ. B. S. 253ff. Das Zusammengehen von 
Sc mit VA, AP, A oder PH an Stellen, die in W nicht erhalten sind 
(s. z. B. S. 13,23; 16,30; 22,66; 30,2; 32,31; 36,46; 37,83; 38,7; 39,55; 
40,65; 41,8; 47,79) passen zu diesem Bild, denn man kann davon 
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ausgehen, daß der verlorene Teil von W hier die gleiche Lesart wie 
A oder Ρ gehabt hat. Da W selbst, allein schon des Alters wegen, als 
Vorlage für Sc nicht in Frage kommt, und umgekehrt Sc einen kür-
zeren Text bietet als W, kann nur eine gemeinsame Vorlage für 
beide die Gemeinsamkeiten erklären. Sc schließt sich aber auch öfter 
gegen W an andere Hss. an, und zwar in nicht eindeutigen Kombina-
tionen, ζ. B.: S. 230,88 ένηγον: ένηγον αυτόν V Sc; 243,26 ές: περί V 
Sc; 417,52 δεξάμενος: διαδεξάμενος V Sc; 176,68 μεθιστάμενος (auch 
Am*): διιστάμενος Α Sc; 299,43 'Ιλιάς: κακών Ίλιάς Ρ : Ίλιάς κακών Α 
Sc; 382,69 τόν έπίσκοπον Μογέντζης: τον May. έπίσκοπον Α Sc; 
289,81 τόν έπίσκοπον Ινα στερήσας τών όφθαλμών (auch Aao) : τόν 
Ιπίσκοπον άδρανοΰς στερήσας τ. όφθ. A, ubi άδρανοϋς sscr., Ρ : τόν 
'Αδρανούς έπίσκοπον στ. τ. όφθ. Sc. ; 265,77 άνάσταθμον: άμβωνα Ρ Sc; 
293,5 ό Δούκας τε καί ό Μακροδούκας: ó Μ. τε καΐ ó Δ. Ρ Sc; 330,82 
έξ άγροικίας: àypoïKOi Ρ Sc; 245,83 μετά τόν Άνδρόνικον APW: 
μετ' Άνδρ. Sc. cum rei.; 245,2 τούς yoOv APW: καί TOUS Sc cum rei.; 
348,69/70 όρθόν τε τό κύμα ϊστατο καί είς χάσμα διίστατο και κατα-
πιεΐν αυτόν διίστατο VAPP°W: όρθόν . . . ϊστατο καί καταπιεϊν . . . 
διίστατο Ρ " RMDF Sc; 120,84 σφας AW: αυτούς Sc cum rei.; 226,66 
Σαλτούχω τινι AW: τω Σαλτούχω Sc cum rei.; 251,45 έν έκείναις δέ 
ταϊς ήμέραις A8 PW: κατ' έκείνας δέ τάς ημέρας Sc cum rei. Da Skutario-
tes den Text nicht wortwörtlich kopieren wollte, sondern ihn ver-
kürzend bearbeitete, können manche Kombinationen, die ich oben 
nur mit Beispielen illustriert habe, zufällig sein. Ob Sc alles der bereits 
als eine der Vorlagen von W postulierten Hs. χ entnommen haben kann, 
muß dahingestellt bleiben. Auch die Frage, ob der Andronikosbrief, 
den Sc und die „volkssprachliche" Paraphrase an verschiedener 
Stelle des Werkes überliefern (s. S. 331,91 app. und 354,47 app.) 
aus dieser Quelle rührt, wage ich nicht zu beantworten. Die Bedeutung 
des Sc für den Text des Niketas liegt hauptsächlich darin, daß er den 
Überlieferungszweig APW näher belichtet. Umgekehrt bringen die 
bis jetzt nicht herangezogenen Hss. A und W ans Licht, daß noch 
weniger als man bisher hätte annehmen können aus Skutariotes' 
eigener Feder stammt, nicht mehr nämlich als einige Glossen und 
Anekdoten (ζ. B. zu S. 296,69; 401,20; und andere, die ich nicht 
aufgenommen habe, zu S. 271,35/6; 368,51; 372,43; 419,93; 430,24), 
es sei denn, man nimmt an, Skutariotes habe eine Niketashs. bearbeitet, 
bevor er den Text für seine Chronik benutzte. . 

Ephraim 
Auch Ephraim benutzte für seine Verschronik den b-Text. Es 

fehlen darin nicht nur sämtliche Zusätze des a-Textes, was kaum 
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durch die starke Verkürzung erklärt werden kann, sondern es gibt 
auch mehrere Stellen, wo der Autor eindeutig Lesarten des b-Textes 
vor Augen gehabt hat, ζ. B. für V. 5050 έπεισπεσόντων τώδε τινών 
αδίκως: S. 274,12/4 έπεισπεσ. αύτω του Άγιοχρ. κτλ. a: έπεισπεσόν-
των αύτω τινών b; V. 5662/4 τράπεζαν άεί Σολομώντειον φέρων / καΐ 
καινοφανείς στολάς καθ' ήμέραν / μεταδοτικός βρωμάτων διακόνοις: 
S. 441,9/10. 15/6 έτρύφα καθ' ήμέραν λαμπρώς παρατιθέμενος τράπεζαν 
Συβαρίτιδα . . . καί μή δίς τον αυτόν χιτώνα ενδιδυσκόμενος a: ή ν 
διαδοτικός βρωμάτων τοις παρεστώσιν. είχεν . . . τήν τράπεζαν Σολο-
μώντειον καΐ τάς έσθητας ώς έκεΐνος καινοφανείς περιέκειτο b (daß 
Ephraim, wie a, den Ausdruck μεθ' ήμέραν verwendet, halte ich für 
zufällig, da hier sonst nichts auf Benutzung eines a-Textes deutet. 
Man vgl. noch zu V. 6273/6 ούκ εύθύς εΐσέδραμε προς Βυζαντίδα, / άλλα 
κακώς πάσχουσι τοις κατά δύσιν / παρά Μυσαρχών κασιγνήτων 
δύστροπων, / Άσάν τε Πέτρου κτλ.: S. 454,16b οϋκ εύθύς τήν μεγαλό-
πολιν εϊσεισιν, άλλ' αύτός μεν τοΤς κατά δύσιν προσανέχει πράγμασι, 
πάσχουσι κακώς παρά τού Πέτρου και του Άσάν b: διαφίησιν επειτα 
τα στρατεύματα είς ήθη τά οικεία έπανελθείν μηδένα θέμενος λόγον, 
εΐ τά εν ποσίν οί Βλάχοι ληΐζονται . . . καί αυτός μέν ούκ εύθύς . . . 
τήν εις τήν πόλιν ήψατο a (S. 455,50/3). Diese Beispiele ließen sich 
natürlich vermehren. Nur die Charakteristik des Alexios III. hat 
einige Zeilen, die eine im b-Text nicht enthaltene Kritik bieten, V. 
6346/9 πλήν νωχελής ήν καί μαλακός τήν φύσιν / ούδ' εύ πεφυκώς προς 
διοίκησιν δλων / εκ της φυσικής νωθρότητος συντρόφου / καί της τρυχού-
σης τούς πόδας καχεξίας. Sie sind aber offenbar auch nicht direkt dem 
a-Text S. 547,85ff. entsprungen. Ich halte es für weniger wahrschein-
lich, daß Ephraim diese Kritik selbst aus verschiedenen Stellen des 
a-Textes (s. etwa S. 483,39ff., 493,65/6, 534,73/4 und 547,86/8) zu-
sammengestellt hat; er dürfte sie vielmehr einer anderen Quelle 
entnommen haben. Die Verse 7404/7 über den Tod Kaiser Balduins 
entsprechen dem Bericht des Niketas, den nur der a-Text hat (S. 642, 
86ff.), und nicht dem des Akropolites (S. 22,9/14 ed. Heisenberg), 
obwohl Ephraim V. 7387 von Niketas S. 614,7/10 zu Akropolites als 
Quelle für seine Chronik übergegangen ist. (Die Verse 7389/91 ['Ορεστι-
άδα καταλαβοϋσα πόλιν / έκεϊθί που χάρακα βαλοϋσα μένει / ταύτη ν 
έλειν σπεύδουσα παντί τω τρόπω] gehen noch auf Niketas, S. 614, 
7/lOb zurück, während V. 7392/9 deutlich Akropolites S. 21,20—22,1 
wiedergeben). Ephraim scheint demnach den letzten Teil des a-Textes 
gekannt zu haben; man kann vermuten, daß seine Vorlage eine Hs. 
gewesen ist, die, wie z. Β. M und C, von S. 614,7 an aus einem a-Codex 
ergänzt worden war. Von den uns bekannten Hss. des b-Textes 
scheint er nicht abhängig zu sein, von R und M wegen V. 6150/1 nicht, 
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die S. 433,5/9 wiedergeben, eine Stelle, die in diesen Hss. fehlt; 
von F wegen V. 4799 nicht, wo Ephr. das in diesem Codex fehlende 
Wort όλόσφυρος hat; von D wegen V. 7016 nicht, das Nikolaos 
Kanabos einen jungen Mann nennt, denn in D fehlt die entsprechende 
Mitteilung, S. 562,61. Trotzdem hat die Kollation nichts von text-
kritischer Bedeutung ergeben. Neumann konnte noch aus Ephr. V. 
3922 Bekkers Ausgabe S. 38,17 ( = S. 29,49 dieser Ed.) korrigieren 
(Νίστριον für "Ιστριον); diese Lesart bieten aber auch mehrere der 
von uns benutzten Niketashss., so daß wir auf Ephraims Verschronik 
verzichten können. 

Joel u. a. 

Die übrigen Chronisten, die Niketas benutzt haben, nämlich Joel, 
der Autor der von J. Müller, Byzantinische Analekten, Sitzungs-
berichte Wien 9 (1852) S. 336—419 veröffentlichten Verschronik und 
der von H. Grégoire, Mélanges Schlumberger, I, Paris 1924, S. 272 bis 
281 edierte Fortsetzer des Manasses enthalten zu wenig, als daß man 
aufgrund von Textvarianten bestimmen könnte, auf welchen Über-
lieferungszweig sie zurückzuführen seien. Für die vorliegende Aus-
gabe war diesen Chroniken nichts zu entnehmen. Dies trifft auch 
für einige Stellen in einer antilateinischen Schrift des Konstantinos 
Stilbès zu: Τά αϊτιάματα της λατινικής εκκλησίας etc., veröffentlicht 
von J. Darrouzès, Le Mémoire de Constantin Stilbès contre les Latins, 
Revue des Études byzantines 21 (1963) 50—100, S. 61 ff. Stilbès 
widmet den Verbrechen der Lateiner, bei der Einnahme Konstantino-
pels begangen, einen speziellen Paragraphen (ed. Darrouzès Ζ. 340ff.), 
in welchem man mehrere der von Niketas erhobenen Vorwürfe 
wiederfindet (vgl. Darrouzès' Kommentar S. 98f. Nr. 76—98, 97); 
sie sind aber von Stilbès neu formuliert, so daß der Text für uns nichts 
hergibt. 

Geschichtswerk und Panoplia dogmatike 

Sein theologisches Werk verfaßte Niketas laut Prooimion wenig-
stens zum Teil in der Zeit zwischen der Eroberung Konstantinopels 
im April 1204 und seiner Niederlassung in Nikaia gegen Ende 1206; 
er schickte es kurz nachher, vermutlich zusammen mit der Fort-
setzung des (abgebrochenen) Geschichtswerkes (S. 535,3ff.), die in der 
Überlieferung mit der Panoplia verbunden ist, von Nikaia aus einem 
Freund zu. Aus dem „Prolog" zu dieser Fortsetzung, S. 535,3—11, 
darf man wohl folgern, daß die vorausgegangene historiographische 
Arbeit des Niketas dem anonymen Freund bekannt war. 
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Im 24. und 25. Buch der Panoplia behandelt Niketas ausführlich 
theologische Streitigkeiten über zwei Schriftstellen, die er auch im 
Geschichtswerk, S. 210,72ff., kurz berührt. Zu S. 210,86 bestätigt 
die Panoplia, daß hier die Lesart von PacRMDF nicht in den a-Text 
übernommen wurde, vielleicht sogar als Fehler zu betrachten ist. 
Ansonsten ist diesen beiden Büchern der Panoplia nichts von text-
kritischer Bedeutung für das Geschichtswerk zu entnehmen. Für das 
26. Buch aber hat Niketas offensichtlich sein Geschichtswerk S. 213, 
51—219,70 als Vorlage benutzt. Der Text der Panoplia geht hier ein 
paar Mal gegen VRMDF mit APW zusammen und bringt u. a. zwei 
kleine Erweiterungen, S. 215,8 und 216,20, welche Ρ beide Male 
durch Korrektur hat. Die Stellen, an welchen die Panoplia sich gegen 
APW den anderen Hss. anschließt (s. S. 216,20; 218,62; 218,64) 
scheinen ohne Bedeutung. Ρ allein, ohne AW, wird nicht von der Panoplia 
gestützt. Einmal steht die Panoplia dem b-Text deutlich näher, 
nämlich S. 217,35 έκττλαγείξ a: oràs έττΙ βραχύ êveôç καΐ τα χείλη 
μύσας b: crràç ευεός καί τήν χείρα έττιθείς τοις χείλεσι Panoplia. In der 
historischen Einleitung zum 27. Buch der Panoplia werden die 
Anekdoten über Sikidites erzählt, welche das Geschichtswerk S. 148, 
4ff. bringt. Der Anschluß der Panoplia an Ρ S. 149,29 (τώυ om.) 
scheint bedeutungslos. Dieser Abschnitt zeigt aber, wie frei Niketas 
sich selbst „ausschreibt" und wie er bei der Überarbeitung des Ge-
schichtswerkes hier nicht auf die Neufassung in der Panoplia zurück-
gegriffen, sondern die Stellen unverändert gelassen hat. Die Behand-
lung der theologischen Frage, ob die göttlichen Mysterien verweslich 
oder unverweslich seien, ist selbstverständlich in der Panoplia (Lib. 27) 
ausführlicher als im Geschichtswerk S. 514,38ff. Für uns ist die 
Feststellung wichtig, daß der Text der Panoplia viel mehr mit dem 
b-Text als mit dem a-Text gemein hat, und daß uns noch einmal 
bestätigt wird, wie frei Niketas mit einer von ihm selbst verfaßten 
Vorlage umgeht. Die bei der Konfrontation des Geschichtswerkes 
mit der Panoplia gemachten Beobachtungen stellen uns nun vor die 
Frage, ob Lesarten von APW, die hier eine „Bestätigung" erfuhren, 
jenen, die von V und RMDF vertreten werden, vorgezogen werden 
müssen. Ich glaube nicht. Für eine Reihe von Bindefehlern in zwei 
klar voneinander abzugrenzenden Fassungen, wie sie von V einer-
seits und RMDF andererseits repräsentiert werden, gibt es kaum eine 
plausible Erklärung, daß aber Lesarten aus der Panoplia in einen 
Überlieferungszweig des Geschichtswerkes eingedrungen sein können, 
läßt sich nicht bezweifeln und paßt zum Bild eines kontaminierten 
Textes, das wir uns von der in APW überlieferten Textform bereits ge-
macht haben. Ob allerdings die Namensform Γουδέλιοξ Τζικανδήλης, 
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den APW S. 125,26 statt Basileios Tzikandeles=VRMDF haben, 
aus der Panoplia stammt, die den Namen in anderem Zusammenhang 
bringt, möchte ich dahingestellt sein lassen. 

Die Abfassung des Werkes und das Verhältnis der 
verschiedenen Textfassungen zueinander 

Bevor der Versuch unternommen werden kann, ein Gesamt-
stemma der Überlieferung zu entwerfen, ist noch zu untersuchen, 
welche Schlüsse aus inneren Kriterien in bezug auf die Abfassungs-
zeit der drei Fassungen (a, b, LO) und auf ihr gegenseitiges Ver-
hältnis zu ziehen sind. 

Niketas begann seine historiographische Arbeit kaum vor dem 
Sturz Andronikos' I. (12. 9. 1185), dessen Regierung schon S. 50,57/8 
als Tyrannei bezeichnet wird. (So auch S. 101,68; 107,29/30 u. ö.). 
Der größte Teil wurde nicht vor dem Regierungsantritt Alexios' 
III. (8. 4. 1195), der S. 245,82/3 zum ersten Mal erwähnt wird, 
geschrieben. S. 158,86 scheint schon die Abdankung des Stephan 
Nemanja von Serbien (25. 3. 1196) vorauszusetzen, und S. 149,32ff. 
ist die Rede von Sikidites' häretischer Lehrmeinung über die Eucha-
ristie, welche die theologischen Auseinandersetzungen der Jahre 
1197—1200 auslöste. Viele Stellen sind aber offenbar vor 1204 abge-
faßt: S. 55,18/21 die Klage über die Seeräuberei infolge der schlechten 
Flottenpolitik Johannes' I. (das Buch über Johannes Komnenos 
wurde übrigens m. E. nicht als erstes abgefaßt, wie z. B. die aus-
führliche Benennung des Großdomestikos Johannes Axuch im ersten 
Buch Manuels S. 48,5/6 zeigt); 77,21/4 die Bemerkung, daß damals 
unter Manuel das Rhomäerreich noch über ein kräftiges Heer ver-
fügte; 114,17/20 die Bemerkung, daß eine Porphyrschale, die einst 
vor dem Palast des Nikephoros Phokas stand, sich jetzt in einem 
von Manuel gebauten Saal befinde; 116,79—117,4 die Klage über die 
Plünderungen der Türken; 124,13/4 die Notiz, daß Laodikeia damals 
(um 1173) nicht befestigt gewesen sei, wie jetzt; 150,54/6 die Nachricht, 
daß Neokastra einen eigenen Gouverneur aus Konstantinopel erhalte 
und jährlich Beiträge an die kaiserliche Schatzkammer abführe; 
206,54 wo es heißt, daß die Kaiser in den Palästen an der Propontis 
den Sommer zubringen; 329,55/60 die Mitteilung, daß bestimmte 
Teile der Stadt jetzt von einer durch Andronikos I. gebauten Wasser-
leitung versorgt werden, die von „dessen Nachfolgern bis in unsere 
Zeit" nicht vollendet wurde; 352,1/2 die Bemerkung, daß die Reste 
des noch nicht ganz zerfallenen Leichnams Andronikos' I. in einer 
Grube beim Ephoroskloster noch immer zu sehen seien. Ab S. 535,3 
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kann das Werk erst nach 1204 geschrieben worden sein, wie aus der 
dortigen Vorbemerkung zum nachfolgenden Text klar hervorgeht. 
Aber auch schon zuvor gibt es Stellen, die kaum vor diesem Jahr 
datiert werden können; dabei handelt es sich gerade um solche 
Stellen, die nur die längere Fassung hat. Es ist nicht möglich, in diesen 
Prolegomena von allen in Frage kommenden Stellen den Ergänzungs-
charakter nachzuweisen. Drei Beispiele mögen genügen: S. 203,75ff.: 
Im ersten Satz dieser Stelle preist Niketas es als richtig und vernünftig, 
daß Kaiser Manuel der Bedrohung des Reiches durch die Lateiner 
entgegenarbeitete, denn die späteren Ereignisse haben gezeigt, wie 
das Staatsschiff nach dem Tod des klugen Steuermanns beinahe 
unterging. Dieser Satz setzt m. E. nicht nur die Katastrophe von 
1204, sondern auch die Wiederaufrichtung des Staates in Nikaia 
voraus. Im übrigen enthält diese Stelle hauptsächlich Kritik an der 
Regierung Manuels und widerspricht zum Teil dem unmittelbar 
zuvor dem Kaiser gespendeten Lob, s. S. 203,58 ff. Das wäre kaum 
verständlich, wenn beide Stellen zugleich verfaßt sein sollten; diese 
Schwierigkeit verschwindet, wenn man in S. 203,75 ff. eine durch 
verbesserte Einsicht in die Folgen der Politik Manuels veranlaßte 
Ergänzung sieht. S. 104,29/36 erweist sich dadurch als Ergänzung, 
daß die Fortsetzung τό γάρ τοιούτον (Zeile 37) besser an Zeile 27—29 
als an 29—36 anschließt. S. 500,72/3 sind im Satz τειχομαχεΐν τά εν 
κώμαις έκτρεπομένοις ês δεϋρο και ττόλεσιν όχυρώματα die Worte ές 
δεΟρο mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Kumanenstreifzüge 
aus den Jahren 1206/1207 zu beziehen. 

Wichtiger als eine Analyse der einzelnen Ergänzungen ist die 
Beobachtung der allgemeinen Tendenz, durch welche die kürzere 
Fassung sich von der längeren unterscheidet. In b fehlt freilich nicht 
jeder Tadel, aber doch nur in a wird schonungslos an den Kaisern und 
den hohen Funktionären Kritik geübt, und zwar auch an solchen, die 
uns aus der Korrespondenz des Niketas als seine Freunde auch noch 
in den ersten Jahren nach 1204 bekannt sind. Eine Reihe solcher 
kritischer Stellen habe ich bereits oben S. LVI aufgeführt. Nun ist 
aber eine Verkürzung des längeren Textes mit der Tendenz, Männer, 
die inzwischen durch Sturz oder Tod ungefährlich geworden sind, 
zu schonen, weniger wahrscheinlich als eine Überarbeitung eines 
Textes, in welchem der Autor solche Männer, die ihn außerdem 
persönlich enttäuscht hatten, nachträglich kritisiert. 

Der Unterschied zwischen a und b wird am deutlichsten in der Be-
handlung der Regierung Alexios' III., S. 453ff. Der a-Text ist hier 
nicht nur weit kritischer als b (s. z. B. S. 453,3—461,13; 465,32—467, 
86; 471,90—3; 477,68—478,1; 478,14—479,43; 483,35—493,66; 502, 
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10—507,60; 513,31—514,36; 519,44—520,66), sondern auch aus-
führlicher. Mehrere Episoden stehen nur in a, z. B. : S. 473,64—475,25; 
508,67—74; 508,75—509,17; 523,43—49; 524,84—526,33; 528,76 bis 
532,20. In den Abschnitten, die a und b gemeinsam haben, bietet a, 
auch wenn man die hinzukommende Kritik außer acht läßt, manch-
mal wesentlich mehr, man s. z. B. S. 532,21—535,2. Zu beachten sind 
auch die genaueren Zeitangaben in a, s. S. 461,14; 462,65/6; 493,63/4; 
499,59/60; 514,36 ( + 518,5). Dieser außerordentliche Unterschied 
zwischen a und b gerade in der Behandlung der Regierung Alexios' 
III., der nicht nur größer ist als in den vorangehenden Büchern, 
sondern auch als in den folgenden, wird verständlich, wenn man an-
nimmt, daß dieser Teil, so wie es in b vorliegt, fast gleichzeitig mit den 
Ereignissen aufgezeichnet, und wie es in a überliefert ist, erst mehrere 
Jahre später aus einem besseren historischen Überblick und unter 
Einfluß von gründlich geänderten Einsichten und Lebensumständen 
neu geschrieben wurde. 

Der letzte Teil der Regierung Alexios' III. ist in den obigen 
Ausführungen außer acht gelassen, da es von S. 535,3 an drei Text-
fassungen gibt, a, b und LO. Von diesen drei muß LO die älteste sein. 
Schon die Tatsache, daß a unvollendet geblieben ist, macht es un-
annehmbar, daß LO nach a verfaßt wurde. Daß a von Niketas nicht 
abgeschlossen wurde, ergibt sich aus einem Vergleich mit den kunst-
vollen Abschlüssen vom ersten Hauptteil des Werkes, S. 579,82—582, 
46 und von LO, S. 653,26—655,65. Die Fortsetzung „Post urbem 
captam", S. 583ff., hat freilich in b auch keinen richtigen Abschluß 
und bricht S. 614,7/10b völlig unerwartet ab (die im Vorwort, S. 
585,49—57, angekündigte Niederlage der Barbaren, die Niketas ver-
anlaßte, zur Historiographie zurückzukehren, wird nicht mehr erzählt ; 
s. auch S. 613,77), aber im Schlußsatz wird davon Rechenschaft 
abgelegt. In a, wo noch S. 645,86/8 eine neue Runde in der Rennbahn 
angekündigt wird, ist das nicht der Fall. 

Den Hauptbeweis, daß LO die älteste Fassung des Teiles „Post 
urbem captam" ist, liefert der Umstand, daß b eine Zwischenposition 
zwischen LO und a einnimmt. Da b älter ist als a, ist demnach die 
einzig mögliche Entstehungsreihenfolge LO—b—a. Um die Zwischen-
position von b zu beweisen, bietet fast jede willkürlich gewählte 
Seite ausreichende Argumente. Hier sei bloß das Wichtigste hervor-
gehoben: Die Seiten 535,3—582,46 bilden in LO ein Buch; in b und a 
sind sie, wie das übrige Werk, nach Kaiserregierungen eingeteilt. 
Zur Geschichte „Nach der Eroberung der Stadt" haben a und b ein 
Vorwort, LO nicht. S. 603,24 ff. ist die Anordnung der Ereignisse 
in b die gleiche wie in a, nicht wie in LO. Dagegen hat b mit LO 
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weniger Kritik als a, s. S. 536,22/3; 538,67/9; 545,54; 546,57/9; 546, 
65/8; 546,72ff.; 555,65/9; 556,80/1; 556,84/5; 557,11/2; 562,58/9. 
Besonders aufschlußreich ist m. E., daß das Lob, welches in LO und 
b Theodoras Laskaris gespendet wird (S. 544,19 u. 546,65), in a fehlt. 
Auch in der Ausdrucksweise geht b oft gegen a mit LO zusammen, 
z. B.: S. 537,34 τη καθ' 'Ελλήσποντο ν Αύλωνία a: ταις 'Ελλησττοντί-
αις ΤΤηγαϊς τρεφούσαις τό ένοικοΟν έκ Λατίνων bLO; 541,46 'Αλέξιος: 
βασιλεύς ; 545,35 όπλισάμενοι: όπλισάμενοι Acrrïvoi; 546,68 επανήλθε ν: 
είσηλθεν; 551,58 τό γαζοφυλάκιον τό βασιλικόν: τό βασιλέως γαζοφυλά-
κιον usw. Zu dieser Zwischenposition von b ist noch zu bemerken, 
daß b bis S. 582,46 LO näher steht als a, von S. 583 an aber größere 
Übereinstimmung mit a auf weist. In LO fehlt hier einiges, was b 
mit a hat, und in der Anordnung der erzählten Ereignisse ist die 
Chronologie von LO schlechter als die von b und a. Das läßt sich 
einfach dadurch erklären, daß Niketas bei der Abfassung von LO 
über weniger Nachrichten verfügte und noch keinen Überblick über 
die Ereignisse gewinnen konnte, sondern diese, je nachdem er darüber 
unterrichtet wurde, verarbeitete. Daß LO zeitlich über b und zum 
Teil auch über a hinausgeht, bildet kein Problem. Niketas brach b 
gerade vor dem Bericht über die Schlacht bei Adrianopel, die ihn 
zur Wiederaufnahme der Geschichtsschreibung veranlaßt hatte, ab 
(s. S. XCV) ; der Plan für b hat also mehr umfaßt als der Autor 
verwirklichte. Daß a unvollendet blieb, wurde schon oben nachge-
wiesen. Aber gerade auch die bessere chronologische Anordnung 
der Ereignisse in a erklärt, warum in dieser Fassung etwa der Tod 
des Bonifatius von Montferrat (4. 9. 1207) und des Leon Sguros 
(Herbst 1207) nicht mehr, wie in LO (636,55 und 611,30/5 LO), 
erwähnt werden. 

Von S. 615 an gibt es nur noch die Fassungen a und LO. Wenn 
man die einzelnen Abschnitte dieses Teiles, welche a und LO gemein-
sam haben, miteinander vergleicht, könnte man LO für eine Epitome 
aus a halten®. Überblickt man aber das Ganze, weist die Fassung LO 
bestimmte Mängel auf, die in einem aus a entstandenen Text unver-
ständlich wären, während a einige Unregelmäßigkeiten zeigt, die 
gerade durch eine etwas übereilte Bearbeitung von LO verständlich 
werden. Über den asiatischen Teil des Reiches enthält LO nur die 

• Diese Ansicht vertrat Friedrich Wilken in der Einleitung zu seiner Ausgabe 
des sogenannten Fragmentum „De Signis" (s. S. CVII) : „Das Werk, so wie es in der 
Bodlej anischen Handschrift sich findet, ist offenbar eine spätere Bearbeitung 
des schon in dem größeren Werke des Nicetas behandelten Gegenstandes, in 
welcher der Verfasser seine frühere Erzählung meistens abkürzte und nur einigen 
Stellen durch Zusätze erweiterte." 
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Mitteilung, daß dort Theodoras Laskaris als Kaiser anerkannt wird. 
Er gilt neben Michael Angelos in Epeiros und Leon Sguros in Grie-
chenland als dritter byzantinischer Führer (S. 631,16ff. LO). Manuel 
Maurozomes und die Komnenen von Pontos werden nicht erwähnt; 
kein einziges der in a S. 626,57—75 und 638,62ff. behandelten Ereig-
nisse wird in LO auch nur angedeutet. Über Konstantinopel weiß a 
einiges mehr zu berichten als LO, s. S. 617,77—86; 621,84—5; 642, 
74—80. In LO zeigt sich der Autor erst gegen Ende über Konstanti-
nopel informiert; wir hören von der Plünderung Thrakiens bis vor 
die Tore der Hauptstadt, S. 631,5/16 und ganz am Ende von der 
Einsetzung eines lateinischen Patriarchen, von der Plünderung der 
Kaisergfäber und von der Zerstörung der Erzbilder der Stadt durch 
die Lateiner, S. 647,4ff. Die Plünderung Thrakiens fand um Ostern 
1206 statt, d. h. unmittelbar vor Niketas' Rückkehr in die Haupt-
stadt, und war vermutlich der Anlaß dazu, s. S. 635,Iff. LO. Der 
lateinische Patriarch kam schon im August 1205 nach Konstantinopel 
und auch die Erzbilder wurden schon eingeschmolzen, als Niketas 
noch in Selymbria verweilte. Was sich nach der Eroberung Kon-
stantinopels bis ca. Februar 1205 in Griechenland abspielte, wird 
in LO berichtet, nachdem schon Ereignisse aus den Jahren 1206 
und 1207 in Kleinasien und Thrakien behandelt sind (s. S. 605,65ff.). 
Freilich wird der Bericht über Griechenland bis etwa Ende 1207 
fortgesetzt, aber das Aufbewahren des drei Jahre umfassenden 
Berichtes über Bonifatius von Montferrat und Griechenland ent-
spricht nicht der üblichen Arbeitsmethode unseres Historikers, der 
sonst solche Berichte aus logischen und chronologischen Gründen in 
Stücke zerlegt. Die Belagerung von Didymoteichos und der Tod 
des Patriarchen Johannes Kamateros, Mai/Juni 1206 bzw. 26. Juni 
1206, wie auch die Belagerung Adrianopels im J. 1207 stehen in LO 
vor der Schlacht bei Rhusion und der Eroberung von Apros, Februar/ 
März 1206 (s. S. 632,22ff.; 636,22ff.; 628,15ff.). Der Bericht über 
das „Abkommen" zwischen Alexios III. und Bonifatius von Mont-
ferrat, Herbst 1204, wird unmittelbar mit der Mitteilung verbunden, 
daß dieser später mit seiner Gattin nach der Lombardei geschickt 
wurde, etwa Juni 1205 (s. S. 612,41/5 LO). Der Tod Balduins, Sommer 
1205, wird in LO im Anschluß an den Bericht über den Kampf bei 
Mosynopolis, August 1207, erwähnt (S. 636,52ff. und 628,7—14 LO), 
und zwar so, daß der Verfasser ihn auch um diese Zeit anzusetzen 
scheint. In a ist diese Mitteilung freilich auch nicht chronologisch 
eingeordnet (s. S. 642,86ff.), aber doch logisch mit dem Bericht über 
die Krönung Heinrichs (20. 8. 1206) verbunden. Alle diese Mängel 
sind unerklärlich, wenn man LO als eine Verkürzung und zugleich 

VII van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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Ergänzung des a-Textes betrachten will. Sie werden aber verständlich, 
wenn man davon ausgeht, daß Niketas bei der Abfassung von LO 
anfangs nur einseitig informiert war und daß er sich während seines 
Aufenthaltes in Selymbria hauptsächlich auf die Ereignisse in Thra-
kien und Makedonien beschränken mußte. Die Rückkehr nach 
Konstantinopel ca. Juni 1206 und die Übersiedlung nach Nikaia, 
Ende 1206, wo er sicher Nachrichten aus Griechenland erhielt (wohl 
von seinem Bruder Michael), machten es ihm möglich, am Ende der 
Fassung LO noch einiges nachzutragen, was ihm in Selymbria unbe-
kannt geblieben war. Daß er nicht auch einen ausführlichen Bericht 
über den Osten des Reiches hinzufügte, worüber er in Nikaia alles 
erfahren konnte, möchte ich daraus erklären, daß die Fülle neuer 
Informationen mit dazu beitrug, daß Niketas bald nach seiner Um-
siedlung in Nikaia den Plan faßte, sein Werk zu überarbeiten, ein 
Unternehmen, das er dann allerdings, als er bis S. 614,7/10 b gekom-
men war, einstellte. 

Auf die Unregelmäßigkeiten, welche a besonders gegen Ende 
als eine etwas eilig verfaßte Überarbeitung von LO erkennen lassen, 
hat schon F. Grabler hingewiesen7. Es sind vor allem folgende: Der 
erste lateinische Patriarch von Konstantinopel, Thomas Morosini, 
wird in a S. 623,73 eingeführt, ohne daß zuvor seine Einsetzung 
mitgeteilt worden ist. Die Beschreibung des Mannes, die hinzugefügt 
wird, S. 623,74/9, stört an dieser Stelle deutlich den Zusammenhang. 
In LO, S. 647,7/18, ist die gleiche Beschreibung des Patriarchen offen-
sichtlich das, was Niketas hier bringen will, und die Erwähnung der 
Einsetzung Mittel zum Zweck. Er muß diese Stelle verfaßt haben, 
als er nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt direkt mit diesem 
Stein des Anstoßes, dem bartlosen Äußeren des bischöflichen Usur-
pators und seines Klerus, konfrontiert wurde. Die Verheerung Thra-
kiens durch Vlachen und Kumanen, welche Niketas in a S. 634,67ff. 
beklagt, fand um Ostern 1206 (d. h. um den 2. April) statt (s. S. 637, 
8/11), also vor der Belagerung von Didymoteichos, Mai/Juni 1206, 
vor der Hilfsexpedition der Lateiner, 10.—28. Juni 1206, und vor dem 
Tod des Patriarchen Johannes Kamateros am 26. Juni 1206, Ereig-
nisse, die bereits S. 632,22—633,53, 633,60/6 und 633,67/9 behandelt 
worden sind. In a gibt es für diese Umstellung keinen ersichtlichen 
Grund. In LO ist die Chronologie freilich nicht besser, aber die Klage 
steht hier „logisch" am Platz, da die Plünderzüge der Vlachen und 
Kumanen die anschließend mitgeteilte Rückkehr des Autors nach 
' S. F. Grabler, in: Die Kreuzfahrer erobern Konstantinopel . . . aus dem Ge-

schichtswerk des Niketas Choniates . . . übersetzt, eingeleitet und erklärt . . . 
(Byz. Geschichtsschreiber, IX), Graz-Wien-Köln 1958, S. 9—13. 
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Konstantinopel begründen, die erst nach der Hilfsexpedition der 
Kreuzfahrer im Juni 1206 erfolgen konnte. Die Einschmelzung der 
großen Reiterstatue des Forum Tauri wird in a S. 643,16ff. mit der 
Zerstörung der Schutzbilder Konstantinopels, S. 643,11/5, in Ver-
bindung gebracht und als eine Vorsichtsmaßnahme der Lateiner dar-
gestellt, die alles taten, damit sie ja nicht aus der eroberten Stadt 
vertrieben würden ; sie ließen darum auch das Gerede, es sei unter dem 
Huf des Pferdes die Statuette eines Lateiners verborgen, nicht un-
beachtet. Die Beschreibung des ganzen Bildes und die Erörterung der 
Frage, ob es Bellerophon oder Josue darstellte, ist hier fehl am Platz. 
In LO gehört die Ekphrasis der Bellerophonstatue zum Abschnitt, in 
welchem Niketas versucht, seinen Lesern etwas von der Schönheit 
der Bilder zu vermitteln, welche die Lateiner aus Geldnot und Geld-
gier in den Schmelzofen warfen. Über die Bedeutung der Statuette, 
die man im Huf des Pferdes fand, machten sich die Lateiner keine 
Gedanken, heißt es hier. Es ist klar, daß diese drei Stellen in LO ihren 
ursprünglichen Platz haben. Sie müssen also in a aus LO übernommen 
worden sein. Der Umstand, daß sie nicht sehr geschickt eingearbeitet 
worden sind, beweist, daß der Autor sich die Übernahme nicht mehr 
sorgfältig überlegt hat. 

Entstehung und Überlieferung 

Die Gegenüberstellung von Hss. und Hss.-Familien hat nicht zu 
einem eindeutigen Ergebnis geführt ; nicht nur einzelne kontaminierte 
Hss. (A, W, Q) haben sich einer sicheren Einordnung entzogen, 
sondern auch die Zwischenposition zwischen b- und a-Text, welche 
schon der ursprüngliche Text von Ρ und W einnahm, das Zusammen-
gehen von V einerseits mit den b-Hss., andererseits mit Pac gegen die 
b-Hss., das Vorhandensein gemeinsamer Fehler nicht nur in allen 
a-Hss., sondern auch in a- und b-Hss., das alles läßt sich nicht durch 
das Einschieichen normaler Überlieferungsfehler erklären, sondern 
setzt m. E. eine Entstehungsgeschichte des Werkes voraus, die es 
ermöglicht, die aufgezeigten „Kreuz- und Querverbindungen" aus 
der Urschrift selbst zu erklären. Ich glaube nicht, die Entstehungs-
geschichte mit Sicherheit rekonstruieren zu können, bin aber ge-
zwungen, dieser Ausgabe eine Entstehungstheorie zugrundezulegen, 
die es mir ermöglicht, unter Berücksichtigung der aufgezeigten Wider-
sprüchlichkeiten den benutzten Hss. ihren Platz in der Überlieferung 
des Werkes zuzuweisen. 

Die erste Niederschrift des Textes S. 1—535,2 entstand vor 1204 
in Konstantinopel (vgl. S. XCIII). Dieser Text wurde schon damals, 
VII« 
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etwa von einem intimen Freund, kopiert8 und auf diese Kopie dürfte 
der ursprüngliche Text von Ρ und W zurückgehen. In Selymbrla 
(April 1204—Juni 1206), Konstantinopel (Juli 1206—Dezember 1206) 
und Nikaia (1207/8) verfaßte Niketas eine Fortsetzung seines Werkes, 
S. 535,3—636 + 647—655, die er zusammen mit seiner um die gleiche 
Zeit entstandenen Panoplia dogmatike „veröffentlichte", d. h. er 
sandte eine Kopie beider Werke einem Freund zu, der um die Ab-
schrift gebeten hatte (vgl. S. XCI). Diese Fassung ist in LO überliefert ; 
Ρ wurde um den historischen Teil dieser „Ausgabe" erweitert, und 
vermutlich an einigen Stellen, die in der Panoplia eine Parallele hatten, 
entsprechend „korrigiert". In Nikaia wurden dem Autor aber bald die 
Unzulänglichkeiten der unter ungünstigen Bedingungen entstandenen 
Fortsetzung seiner historiographischen Arbeit klar, und er ging daran, 
diese, besonders ab S. 583, zu überarbeiten. Dabei verband er die 
Fortsetzung mit dem vor 1204 fertiggestellten Text, in welchem er, 
gewisse Rücksichten nehmend, einiges ausließ und änderte9. Als sich 
ihm nun unerwartet Aussichten auf eine neue politische Tätigkeit 
eröffneten, brach er diese Arbeit mit einer kaum anders zu interpre-
tierenden Begründung ab (s. S. 614,7/10b) und gab den neuen Text 
zum kopieren frei. So entstand die Fassung b. Niketas wurde aber in 
seinen Zukunftserwartungen getäuscht. Nikaia brachte ihm nicht das, 
was er sich erhofft hatte (s. S. 645,71/83). Auch war es ihm immer kla-
rer geworden, daß er in seinem Geschichtswerk ein beschönigendes 
Bild der von ihm behandelten Periode geboten hatte. So bearbeitete 
er nochmals das Ganze aufgrund seiner neuen aus bitteren Erfahrun-
gen gewonnenen Ansichten und redigierte besonders den letzten Teil 
neu, da er über die dort behandelten Ereignisse jetzt einen besseren 
Überblick hatte. Vielleicht war er schon krank und rechnete mit dem 
Tod, als er sich dieser Arbeit widmete; jedenfalls hat er sie nicht mehr 
mit aller schriftstellerischen Sorgfalt durchgeführt (vgl. S. XCIX). Für 
die Erweiterung des Werkes ab S. 615 überarbeitete er den über die 
b-Ausgabe hinausgehenden Teil der in Selymbria-Konstantinopel-
Nikaia verfaßten Fortsetzung LO. Er fertigte, glaube ich, kein neues 
Exemplar seines Werkes an, sondern überarbeitete die Urschrift, 
indem er zwischen den Zeilen, am Rand und auf neuen Blättern 
Änderungen und Ergänzungen eintrug. Diese Arbeit blieb bei seinem 

8 Vgl. H. Grégoire, Un continuateur du Constantin Manassès et sa source, Mélanges 
Schlumberger, I, Paris 1924, S. 272—281. Grégoires Argumente scheinen mir 
allerdings nicht zwingend zu sein. 

9 Eine solche Rücksichtnahme sehe ich ζ. B. darin, daß die Kritik, die in LO an 
dem Flottenkommandant des Theodoros Laskaris, Michael Stryphnos, geliefert 
wird, in b fehlt (s. S. 541,41), während sie in a an anderer Stelle zurückkehrt. 
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Tod unvollendet zurück. Auf diese nicht vollendete Redaktion geht 
die Vorlage von V, der „vulgären" Paraphrase, der Ergänzungen in 
D fol. 287 und in W fol. 189 mg. inf. + 190r—191', sowie die Über-
arbeitung von Ρ zurück. 

Bevor ich versuche, die Überlieferung der Chronike Diegesis des 
Choniaten in ein (zum Teil hypothetisches) Stemma zusammenzu-
fassen, hier noch eine schematische Darstellung, wie ich mir das End-
stadium der Urschrift denke : 

S. 1 - 535,2 535,3 - (614 615) - 636 + 647 - 655 

Überarbeitung bis S. 614,10 
Überarbeitung und Erweiterung bis S. 646,11 

Stemma* 
I S. 1-636,2 f 

•Um eine gewisse Übersichtlichkeit zu erhalten, habe ich nicht alles eingezeichnet, 
so nicht die mutmaßliche Abstammung der Fortsetzung ab S. 615 in M und C, 
sowie die fraglichen Beziehungen einiger Ergänzungen in W. 
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ZUR VORLIEGENDEN AUSGABE 

Als Haupttext wird die längere, d. h. die letzte Fassung (=a) 
des Werkes gegeben. Der kritische Apparat umfaßt zwei, bzw. drei 
Teile: im ersten Teil werden (nach Verzeichnis der Textzeugen) die 
variae lectiones der einzelnen Hss. oder Hss.-Kombinationen vorge-
legt, also der kritische Apparat im eigentlichen Sinne; der zweite Teil 
bringt die abweichenden Lesarten der kürzeren (älteren) Fassung 
(=b), der dritte (ab S. 535,3) die der ursprünglichen Fassung (LO) 
dieses Abschnittes. In diesen beiden letzten Teilen des Apparates 
werden also die Fassungen b und LO mitherausgegeben, d. h. ir-
relevante Fehler werden stillschweigend korrigiert, das iota-sub-
scriptum wird verwendet, obgleich die Hss. es durchwegs nicht haben. 

„Direkte" Zeugen des a-Textes sind V, Α, Ρ insofern überarbeitet, 
Ergänzungen und Korrekturen in W und D, „indirekte" P, W, die b-
Hss. und LO, insofern der ursprüngliche Text vom Autor nicht ver-
ändert wurde. Wenn V und der überarbeitete Text von Ρ überein-
stimmen, halte ich den a-Text mit Ausnahme von wenigen fehler-
haften Stellen für gesichert. Das gleiche gilt, wenn V mit den b-Hss. 
zusammengeht, da beide auf völlig verschiedenen Wegen von der Ur-
schrift herzuleiten sind; diese Kombination stellt zugleich selbst-
verständlich auch den b-Text sicher. Wenn Ρ von den b-Hss. „be-
stätigt" wird, liegt die Sache anders: es kann sich dann um Lesarten 
handeln, die der Bearbeiter von Ρ nicht „korrigiert" hat. In diesem 
Fall, wie auch, wenn die b-Hss. sich weder an V noch an Ρ anschließen, 
hilft kein äußeres Kriterium, um zwischen V und Ρ entscheiden zu kön-
nen. Die Bestätigung einer Lesart von V oder Ρ durch A und/oder W be-
deutet nur, daß die Schreiber dieser kontaminierten Hss., bzw. ihrer 
Vorlage, diese oder jene Lesart bevorzugten. Auch die „vulgär-
griechische" Paraphrase hilft nicht weiter, da die Eigenart von V, 
die zu Bedenken Anlaß gibt (vgl. S. LXXIV), auf die gemeinsame Vor-
lage zurückgehen kann. Die Wahl zwischen V und Ρ liegt infolgedessen 
oft im Ermessen des Benutzers dieses Textes, und dem kritischen 
Apparat kommt eine entsprechende hohe Bedeutung zu. Beim Zu-
sammengehen von V mit dem ursprünglichen Text von Ρ gegen AW 
und die b-Hss. kommt der Lesart ersterer Kombination die größere 
Wahrscheinlichkeit zu; da diese aber nicht in allen Fällen die 
bessere zu sein scheint und da Ρ sich außerdem manchmal durch 
Korrektur den anderen Hss. anschließt, vermute ich, daß wir es hier 
mit Lesarten zu tun haben, die Niketas im Original auf eine Weise 
korrigierte, daß die Korrekturen von einem Kopisten leicht übersehen 
werden konnten. 
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Direkte Zeugen des b-Textes sind an erster Stelle die Hss. RMDF, 
für Teile des Textes auch die Epitome-Hss. KNU, weiter, unter Be-
rücksichtigung ihrer „Zwischenposition" (s. S. LXX) Ρ und W, sowie 
H, indirekte Zeugen V und A dort, wo der ursprüngliche Text nicht ver-
ändert wurde, und ab S. 535,3 LO, sowie ein Teil von P, insofern der 
Autor den Text dieser Fassung in b beibehielt. Es hätte eine Über-
belastung des Apparates bedeutet, sämtliche Auslassungen und Ver-
kürzungen der Epitome-Hss. zu verzeichnen. Ich habe sie zwar voll-
ständig kollationiert, aber nur die Lesarten in den kritischen Apparat 
aufgenommen, die man in diesem Überlieferungszweig bzw. in einem 
von dessen Repräsentanten nicht erwarten würde. Wenn Ρ mit den b-
Hss. zusammengeht, halte ich den b-Text für gesichert. Andernfalls, 
wenn P, ohne korrigiert zu sein, sich an V(AW) anschließt, kann 
es sich um einen Fehler in der b-Überlieferung handeln, aber auch um 
eine Lesart, die von Niketas „vorübergehend" für die b-Ausgabe 
abgeändert wurde (s. S. C). Dies begegnet häufig, so daß ich ersteres 
als Ausnahme betrachte. Nur solche Lesarten aus RMDF (Epit.), 
die ich für Abschreibefehler halte, habe ich in den eigentlichen kri-
tischen Apparat verwiesen. S. 535,3—614,10 nimmt b eine Zwischen-
position zwischen a und der Fassung LO ein, die S. 540,28—582,46, 
mit Ausnahme von 546,63—550,31, auch von Ρ vertreten wird. 
Der dritte Teil des kritischen Apparates (im weiteren Sinne) bringt 
hier den Text von (P)LO, insofern dieser von b abweicht. Problema-
tisch scheinen hier nur die Lesarten der b-Hss., denen eine gemeinsame 
Lesart von a und (P)LO gegenübersteht. Der Fall ist nicht sehr 
häufig; doch betrachte ich solche Lesarten, wenn kein klarer Ab-
schreibefehler vorliegt, als authentisch in b und sehe im Zusammen-
gehen von a mit LO einen Rückgriff des Autors auf den LO-Text 
unter Vernachlässigung von Änderungen, die er bei der ersten Über-
arbeitung dieses Textes vorgenommen hatte. 

Der kritische Apparat ist negativ, d. h. die auf jeder Seite mit 
ihren Siglen verzeichneten Hss. bieten, abgesehen von unbedeutenden 
orthographischen Einzelheiten und sinnlosen Abschreibefehlern ein-
zelner Hss., die stillschweigend übergangen werden, dem gemäß 
obenstehenden Richtlinien für ihre Fassung gegebenen Text, wenn 
für sie keine varia lectio notiert wird. Nur in Ausnahmefällen wurde 
der Deutlichkeit halber der positive Apparat vorgezogen. 

Die „volkssprachliche" Paraphrase ist nur insofern berücksichtigt 
worden, als sie abweichende Lesarten anderer Hss., besonders von V, 
„bestätigt" oder ihnen widerspricht, und außerdem einige Male, 
wenn sie einen kleinen Zusatz bietet, der vielleicht authentisch sein 
könnte (vgl. S. LXXXVIII). Die Lesarten der Paraphrase sind fast im-
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mer der Haupths. dieser Fassung, Codex B, entnommen ; die anderen 
Hss., S Χ Y, werden nur dann herangezogen, wenn in Β ein Teil des 
Textes verlorengegangen ist oder wenn sie ausnahmsweise eine Lesart 
von Β nicht bestätigen. Es bleibt zu hoffen, daß eine gesonderte Aus-
gabe dieses sprachlich interessanten Textes einmal die vorliegende 
Edition vervollständigen wird. 

Mit der Synopsis des Theodoros Skutariotes bin ich ähnlich ver-
fahren. Diese stellt eine weitere Verkürzung des ursprünglichen Textes 
von Ρ und W dar. Wenn Sc Sonderlesarten dieses Überlieferungs-
zweiges bestätigt oder ihnen widerspricht, oder sonstwie für diese 
oder jene Lesart aufschlußreich erscheint, ist das im kritischen 
Apparat verzeichnet worden. Selbstverständlich wird eine kritische 
Ausgabe seiner Chronik, die noch aussteht, auch für diese Edition 
ihre Bedeutung haben10. 

Von den früheren Ausgaben, denen Codices eliminandi zugrunde 
gelegen haben, ist nur die von Immanuel Bekker (im Bonner Corpus) 
berücksichtigt worden (=Bekk). Dies schien mir nötig, nicht aus 
textkritischen Gründen, sondern damit der Benutzer dieser Ausgabe 
sofort den Unterschied mit dem bisher „traditionellen" Text fest-
stellen kann. 

Nota : Wenn im Apparat ein Teil eines Wortes in Klammern er-
scheint, dient der eingeklammerte Teil dazu, den Textbezug deutlicher 
zu gestalten, ζ. B. S. 4,70 (συναφ)ή πως τοις Pir heißt: ή TTCOÇ τοις steht 
in Ρ in einer Rasur. 

Der historische und der philologische Apparat (über dem kr. App.) 
sollen nur einer schnellen Orientierung des Lesers dienen. Dem 
Historiker werden Zeitangaben zu allen wichtigen von Niketas ange-
sprochenen Ereignissen und Berichtigungen falscher Angaben geboten. 
Im sogenannten Testimonienapparat sind außer den anderen Werken 
unseres Autors (Panoplia dogmatike, Reden und Briefe) drei Schriften 
besonders berücksichtigt, die Niketas sicher benutzt hat: das Werk 
des Johannes Kinnamos, Eustathios' De Thessalonica capta und die 
Lobrede des Bruders unseres Historikers, des Bischofs Michael von 
Athen, auf Isaak II.1 1 Im übrigen entsprechen Testimonienapparat 

1 0 Daß auch Skutariotes den Text des Niketas nicht immer richtig interpretiert, 
sei hier nur am Rande bemerkt und mit einem Beispiel erläutert; für S. 48,19. 
16/8 hat Sc : Καταταχήσας oöv ö 'Ιωάννης τήν πάλιν εϊσεισι . . . τά τβ άνάκτορα 
είσιών, Ινθα . . . περιβλήματα, τά έν αύτοίς, ώζ ώρίσθη, διέθετο. 

1 1 Auf die genannten Autoren wird verwiesen durch Angabe von Seite und Zeile (n) 
folgender Ausgaben: für die Reden und Briefe des Niketas auf meine Edition: 
Nicetae Choniatae Orationes et Epistulae (CFHB, 3) Berolini et Novi Eboraci 
1972; für Johannes Kinnamos auf die Ausgabe im Bonner Corpus; für Eustathios 
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AUSGABEN CV 

und Indices den in meiner Ausgabe der Reden und Briefe des gleichen 
Schriftstellers befolgten Regeln. 

AUSGABEN 

Edi t io princeps: Nicetae Acominati Choniatae, Magni Logo-
thetae Secretorum, Inspectoris & Iudicis Veli, Praefecti sacri cubiculi : 
LXXXVI annorum historia, videlicet ab anno restitutae Salutis 
circiter MCXVII, in quo Zonaras desinit, usque ad annum MCCIII, 
Libris XIX descripta, quorum hic ordo est . . . Opus lectu iucundum 
& utile, nunc primum liberalitate Magnifici et Generosi viri D. An-
tonii Fuggeri, &c. Caesareae Maiestati à consiliis &c. Graecè Latiné-
que editum, cum Indice copioso Latino rerum, & Graeco verborum & 
phrasium aliquot: unà cum varijs lectionibus, ex trium codicum labo-
riosa inter sese collatione. Hieronymo Wolfio Oetingensi interprete. 
Cum Caes. Maiest. gratia & privilegio ad decennium, & Christianiss. 
Gallorum regis Henrici ad annos sex. Basileae, apud Ioannem Opori-
num, Idibus Augusti, Anno 1557. 

Wolf benutzte die Hss. 2, Φ und Β. Der kr. App. ist so unklar, daß man meistens 
nicht weiß, was er welchem Codex entnommen hat. Die „laboriosa collatio" von drei 
Hss., welche er sich offensichtlich zum Verdienst anrechnete, hat seiner Ausgabe 
mehr geschadet als genützt. Die Ausgabe erfolgte in Folio mit eigener lateinischer 
Übersetzung12. 

Die Vignon-Ausgabe : Titelblatt wie oben (mit geringfügigen Än-
derungen: Imperii Graeci historia . . . Iterata editio graecolatina . . .) ; 
hinzugekommen sind : 

„Breviaria singulis libris praefixa. Perpetuae ad marginem Notae 
morales ac politicae. Gnomologia & Chronologia histórica. Axiomatum 
& Rerum Insignium Indices." Erschienen: Genevae Apud haeredes 
Eustathij Vignon. M. D. XVIII. 

auf Stilpon Kyriakides, Eustazio de Tessalonica, La Espugnazione di Tessalonica, 
in: Testi e Monumenti del Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, 5, 
Palermo 1961 (mit Einleitung und Anmerkungen desselben und einer italienischen 
Übersetzung von Vincenzo Rotolo); für Michael Choniates auf die bekannte 
Ausgabe von Sp. Lampros. 

12 Zu Wolfs Ausgabe s. H. Wolf, Commentariolus de vita sua, in: J. J. Reiske, 
Rhetores Graeci, Lipsiae 1773, S. 847 ff. ; F. Husner, Die Editio Princeps des 
„Corpus Historiae Byzantinae". Johannes Oporin, Hieronymus Wolf und die 
Fugger, Festschrift Karl Schwarber, Beiträge zur Schweizerischen Bibliotheks-, 
Buch- und Gelehrtengeschichte zum 60. Geburtstag am 22. November 1949 
dargebracht, Basel 1949, S. 143—162. 
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AUSGABEN CV 
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evi EINLEITUNG 

Aufgrund des Widmungsschreibens: „Adriano Iunio Tyongio, Dordraceno, viro 
nobili, S. G. S. salutem . . . Calend. Mart, anno mirandae Dei patientiae 1593", 
identifizierten Hankius und Fabricius den Herausgeber: Simon Goulartius Sil-
vanectensis.13 I hm sind nicht nur die Breviaria der Bücher und die Chronologie, 
welche üblicherweise irrtümlich Fabrot zugeschrieben werden, zu verdanken, 
sondern er ha t auch die Einteilung der Bücher in Paragraphen eingeführt. 

Die Dosis Gelehrsamkeit, welche er Wolfs Ausgabe hinzufügte, ist nicht ohne 
Verdienst, aber jetzt zum größten Teile veraltet. In Quarto. 

Die Ausgabe im Pariser Corpus: Νικήτου Άκωμινάτου Χωνιάτου 
Ιστορία. Nicetae usw. wie oben, etwas kürzer gefaßt. Hinzugefügt 
ist: „Editio Glossario Graeco-barbaro auetior, & ope Mss. Reg. 
emendatior, Cura & studio Caroli Annibalis Fabroti IC. Parisiis, 
e typographia regia M.DC.XLVII". 

Die Ausgabe ist Kardinal Mazarin gewidmet. Was Goulart der Edition Wolfs 
hinzugefügt hat te , ha t Fabro t übernommen. Anscheinend benutzte er Goularts 
Ausgabe als unmit telbare Vorlage. Die Angabe ,,ope Mss. Reg. emendatior" ist 
kaum gerechtfertigt. Dem nicht verbesserten Text ist eine Seite „variae lectiones 
ex codice regio" vorausgeschickt. Gemeint ist Cod. Λ. Das einzig Neue, das Fabro t 
brachte, war sein Glossarium graeco-barbarum, fü r welches er nicht nur die An-
merkungen Wolfs und Cod. Y, sondern auch persönlich Codex Β benutzt haben muß. 
I n Folio. 

Die Ausgabe im Corpus Venetum: „ex typographia Bartholomaei 
Javarina" . . . „Finis. Corrigente D. Georgio Patusia Atheniensi 
Flanginiani Seminarli Magistro et Rectore" 1729. 

Abdruck der Pariser Ausgabe, in Folio, mit billigerem Aussehen und einer 
größeren Zahl Druckfehler. In Folio. 

Die Ausgabe im Bonner Corpus: Nicetae Choniatae Historia, 
ex recensione Immanuelis Bekkeri, Bonnae MDCCCXXXV. 

Bekker benutzte außer Wolfs und Fabrots Ausgaben zwei Hss., 2 und B. 
In vielen Fällen, in welchen seine Vorgänger Cod. Φ gefolgt waren, bevorzugt er 2. 
Die Auswahl von Varianten, welche er aus der Paraphrase zusammengetragen hat , 
bedeutet meistens, wie schon Krumbacher bemerkt hat , nur eine nutzlose Belastung 
des kr. Apparates. Auch ha t er aus Β mehrere Lesarten in den Text aufgenommen. 
Der Apparat gibt nicht immer sicheren Aufschluß über Textgestaltung und Her-
kunf t der Varianten. In Quarto. 

Die Migne-Ausgabe : Nachdruck der Ausgabe Bekkers in: Patro-
logiae cursus completus, Series Graeco-latina, Bd. 139, Parisiis 1865, 
287/8—1037/8. 
13 M. Hankius, De Byzantinorum Rerum Scriptoribus Graecis liber, Lipsiae 1677, 

S. 536; J . A. Fabricius, Bibl. Gr. VI, Hamburgi 1774, S. 404. Simon Goulart 
der Ältere wurde 1543 zu Senlis (Silvanectum) geboren. E r lebte ab 1571 als 
Pastor zu Genf und wurde 1605 Nachfolger Theodor Bezas; er s tarb 1628. Adrianus 
Iunius aus Dordrecht lebte um 1582 einige Zeit in Genf. 
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AUSGABEN CVII 

Mit App. und Anm. Wolfs, ohne den kr. App. Bekkers. Viele Druckfehler. 
Mechanische Nachdrucke 1894 u. 1939. 

Größere Fragmente wurden herausgegeben von E. Miller in: 
Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Grecs I, Paris 1875, 
S. 207—514, abwechselnd mit Bruchstücken aus Johannes Kinnamos. 
Dazu in Bd. II, S. 126—676 Anmerkungen, S. 775—814 ein Index 
Graecitatis und S. 815—874 ein Index Generalis. 

Miller benutzte außer Wolfs, Fabrots und Bekkers Ausgaben besonders für den 
kr. Apparat die Hss. Λ, Σ, C, K, Q, Β und Υ; Ρ schob er als völlig wertlos beiseite 1 
Von S. 710 an veröffentlichte er den vollständigen Text von L und auch die volks-
sprachliche Paraphrase aus Β und Y. Bekkers Text hat Miller nur selten geändert. 
Der krit. Apparat ist Seite für Seite ungenau und unzuverlässig. Auf kaum ver-
ständliche Weise werden manchmal die Siglen verwechselt und Hss. als Zeugen an-
geführt, die den betreffenden Text überhaupt nicht haben ! 

Kleinere Fragmente : 

„DE STATUIS" 

Editio princeps: Banduri, Anselm: Narratio Nicetae Choniatae 
de Statuis Constantinopolitanis, quas Latini capta urbe confractas 
in monetam conflaverunt, in: Imperium Orientale sive Antiquitates 
Constantinopolitanae I, Parisiis 1711, S. 107—114. 

Aus E2 mit lateinischer Übersetzung. Anfang = S. 647,19. In Folio. 

Fabricius, Johannes Albertus: . . . locus . . . de Urbis direptione 
et de statuis ac monumentis post captam per Latinos CPolin eversis 
et conflatis, inserendus sub extrema capitis 3. lib. de Balduino Flandro, 
in: Bibliotheca Graeca, T. VI, Hamburgi 1714, S. 405—418. 

Aus einer verlorenen, von Joh. Chr. Wolf angefertigten Kopie aus E1 mit eigener 
lateinischer Übersetzung. In Unkenntnis der Ausgabe Banduris, vgl. Fabricius, 
o. c., S. 574. Anfang wie bei Banduri. In Quarto. 

Im Nachdruck von Banduris Imperium Orientale im Corpus 
Venetum, Τ. XXII, Venetiis 1789, steht die Narratio de statuis 
S. 93—98. In Folio. 

Wilken, Friedrich, Zerstörung der Kunstwerke zu Constantinopel 
(nach Nicetas), in: Geschichte der Kreuzzüge, Tl. 5, Leipzig 1829, 
Beilage II, S. 12—42. Anfang = S. 647,1. 

Wilken benutzte außer Banduris und Fabricius' Ausgaben Cod. O und das aus 
V rührende Fragment G5. 
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CVIII EINLEITUNG 

Sonderdruck derselben Ausgabe mit Übersetzung und Anmer-
kungen in lateinischer Sprache : Nicetae Acominati Choniatae Narratio 
de statuis antiquis quas Franci post captam anno 1204 Constantino-
polim destruxerunt. Ex codice Bodlejano emendatius edita, Lipsiae 
1830. 

„Interpretatio Latina, quam addidi, est Banduriana ad nostrum textum passim 
accomodata; nisi quod narrationem. de Thoma Patriarcha Constantinopolitano, 
quam Heynius . . . primus ex apographo Gôttingensi Graece edidit ipse in Latinum 
sermonem converti." In Octavo. 

Nachdruck der Ausgabe Wilkens in Bekkers Niketas-Ausgabe, 
Bonnae 1835, S. 854—868. 

Bekker hat, ohne darauf hinzuweisen, im Text und im Apparat einiges geändert 
und den Apparat gekürzt. Auch die Übersetzung weist kleine Unterschiede auf. 

Nachdruck der lateinischen Ausgabe Wilkens in der Migne-Ausgabe 
des Niketas, T. 140, Parisiis 1865, 1037—1040. 

Die Einleitung, der vollständige Apparat und die Anmerkungen Wilkens sind 
beibehalten. 

E. Miller, in: Recueil des Historiens des Croisades, Historiens 
Grecs I, Parisiis 1875. 

Im großen ganzen Nachdruck der Ausgabe Bekkers mit erweitertem Apparat. 
Miller benutzte auch die Hss. L und Ζ und kannte G5 aus eigener Anschauung. 

Niceta Choniate, De Signis Constantinopolitanis, a cura di O. 
Molisani, F. Gagliuolo, A. de Franciscis, Napoli 1960. 

Abdruck der Ausgabe Bekkers mit Einleitung und Anmerkungen. Die neuere 
Lit. ist in den Anm. nicht berücksichtigt, vgl. F. Dölger, BZ 54 (1961) 221. 

Bruchstücke von De Statuis und andere Fragmente 
S. 649,58—78 und 649,84—650,1 in: Lambecius, Petrus, Κωνσταντίνου τον 

Μανασση Συνοψίζ Ιστορική. Georgii Codini et alterius cuiusdam anonymi excerpta 
de antiquitatibus Constantinopolitanis, Parisiis 1655. 

Aus V in den Anm. zum 2. Teil des Werkes. Mir nicht zugänglich. Der Nachdruck 
im Corpus von Venedig hat noch diese Fragmente; in die Ausgaben im Bonner 
Corpus und bei Migne wurden sie nicht mehr übernommen. 

S. 647,1—18: Erstausgabe „Narratio de Thoma Patriarcha e Codice Msto 
Vaticano" in: C. G. Heyne, De Interitu operum cum antiquae tum serioris artis 
quae Cpli fuisse memorantur eiusque caussis ac temporibus. Commentatio altera 
recitata D. X V I I I . Augusti A. CICICCCXCII, Commentationes Societatis Regiae 
Scientiarum Göttingensae X I , Cl. hist, et philol., 1793 (S. 292—308), S. 307. 

Aus G5. 
S. 519,48—51 und 649,79—650,9 in: J .A.Overbeck, Die antiken Schrift-

quellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, Leipzig 1868, Nr. 
1471, 1472. 

Aus Bekker. 
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ÜBERSETZUNGEN CIX 

S..514,38—517,4 in : S. Eustratiades, Μιχαήλ του Γλυκά els τάς άπορίσζ της 
θεία; Γραφής κεφάλαια έτπδιδόμενα, I, έν 'Αθήνας 1906, ια ' , 13 — ι γ ' , 9. 

Aus Bekker. 

Die Stellen über die Aseniden in : G. Murnu, Din Nichita Acominätos Honiatul 
t raducere a pärtilor privitoare le istoria Asanizilor usw., Analele Acad. Rom., 
Ser. I I . 28,4, Bucaresti 1906, S. 377—462 ( = Extras din Analele usw., S. 21—106). 

Aus Bekker; mit rumänischer Übersetzung. 

'S. 572,79—573,9 + 575,69—676,85 in : G. Soyter, Byzantinische Geschichts-
schreiber und Chronisten, Heidelberg 1929, S. 20—2. 

Aus Bekker ; mit Anmerkungen. 

Fragmente zur deutschen Geschichte in : G. Soyter, Byzantinische Quellen 
zur deutschen Geschichte, Paderborn 1951, Nr. 21b. 23—30. 

Aus Bekker; mit Erläuterungen. 

S. 57,53—58,82 Erstausgabe in: J . van Dieten, Two unpublished Fragments 
of Nicetas Choniates' Historical Work, BZ 49 (1956) 311—317, S. 314—5. 

Aus V W D. 

S. 374,1—377,52 Erstausgabe, ebd. S. 316—7. 
Aus V W unter Berücksichtigung von Β u. X . 

S. 585,58—597,78 in : D. A. Zakythenos, Βυζαντινά κείμενα, Athen 1967, S. 243ff. 
Aus Bekker. 

S. 453,1—463,77 Erstausgabe der kürzeren Fassung in : J . van Dieten, Noch 
einmal über Niketas Choniates, BZ 57 (1964) 302—328, S. 313—4. 

Kr. Ausgabe. 

S. 540,24—542,71 + 545,51—548,11, ebd. S. 316—323. 
Vorläufige Probe einer kr. Ausgabe der drei Fassungen. 

S. 640,24—548,11 Text der „volkssprachlichen'* Paraphrase, ebd., S. 323—328. 
Probe einer kr. Ausgabe. 

ÜBERSETZUNGEN 
Lateinisch 

Wolf, Hieronymus : in seiner Textausgabe, s. oben S. CV. 
Kritische Bemerkungen zu Wolfs Übersetzung machten: Andrea Londano, 

Difesa dello Excell. mo Sig. Andrea Londano, Iureconsulto, Cavalier de S. Stefano : 
in favore di Niceta Historico Coniato. Contra Girolamo Volfio Etingense. In Venetia, 
Appresso Domenico, Gio. Bat t i s ta Guerra, fratelli. M D L X X X I I , zu Wolfs An-
merkung zu S. 72,79 ot των Ι τ α λ ώ ν παίδες : ol 'Αλαμανοί; A. Possevin, Apparatus 
sacer etc. I I , Venetiis 1606, S. 142; L. Allatius, De Nicetis, hg. in A. Mai, Leonis 
Allatii diatribae tres ineditae, Romae 1853, S. 33; ders., Excerpta varia Graecorum 
Sophistarum ac Rhetorum, Romae 1641, zu S. 210,85—211,14; A. Mai, Not . ad 
Ephraemii Caesares in : Scriptorum veterum nova collectio I I I , Romae 1828, S. 171, 
n. 1 u. S. 116, n. 2; G. L. F. Tafel, Komnenen und Normannen, Ulm 1852, S. X V I I I 
u. S. 238, Anm. 14; L. Oeconomos, La vie religieuse dans l 'empire byzantin au 
temps des Comnènes et des Anges, Paris 1918, S. 31, Anm. 1; ders.. Remarques sur 
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ex EINLEITUNG 

trois passages des trois historiens grecs du moyen âge, Byzantion 20 (1950) 177—183, 
S. 179—180 zu S. 520,62; H. G. Beck, Der byzantinische Ministerpräsident, BZ 48 
(1955) 322 zu S. 9,29—10,32; F. Grabler, Die Krone der Komnenen, Byz. Ge-
schichtsschr, VII , Graz-Wien-Köln 1958, S. 21—23. 

Abdrücke der Übersetzung Wolfs nicht nur in den Textausgaben von Goulart, 
Fabrot , Corpus Venetum, Bekker u. Migne, sondern auch in : 

Corpus Universae Historiae praesertim Bizantinae. Joannis Zonarae Annales, 
auet i additionibus Georgii Cedreni. Nicetae Acominati Choniatae lib. X I X . Nicephori 
Gregorae lib. XI . Laonici Chalcondylae lib. X. historiae Turcicae. In fine etiam 
additus est locupletissimus rerum Index. Lutetiae, apud Gulielmum Chaudière, 
via Jacobea, sub insigni Temporis. 1567. 2 Bde. in Folio, Niketas im zweiten Band 
bis fol. 72. 

Neuausgaben dieses Werkes: „Corpus Historiae Byzantinae . . . Francofurt i ad 
Moenum, Anno M.D.LXVIII . In folio." und „Historia rerum in Oriente gestarum 
ab exordio mundi . . . Francof. ad Moenum impens. Sigis. Feyerabendij . 
M D L X X X V I I " . 

Italienisch 

Horologgi, Ioseppe: Historia degli Imperatori Greci, descritta 
da Niceta Acominato da Chone . . . Aggiunti gli Annali de gli Im-
peratori di Constantinopoli. Con l'Historia delle parti dell' Oriente 
scritta da Haithone . . . tradotti in lingua Italiana . . . In Venetia, 
appresso Vincenzo Valgrisi. M.D.LXII. 

Niketas S. 1—190. 

(Fausto da Longiano): La Historia de gli imperatori Greci, di 
Niceta Acominato da Chone . . . Et d'altri Scrittori. . . . In Venetia, 
appresso Francesco Sansovino. M.D.LXII. 

Die Exemplare dieses Werkes sind nicht alle gleich; auf den Unterschied kann 
hier aber nicht eingegangen werden. Den Namen Übersetzung verdient das Werk 
nicht; es bietet vielmehr nur ein italienisches Kompendium des Niketas. Die Ver-
kürzung des Textes ha t sonderbare Fehler nach sich gezogen, so z. B. daß ein Teil 
der Regierung des Alexios I I I . noch Isaak I I . zugeschrieben wird. 

Dolce, Lodovico — Ferentilli, Agostino: Historia de gl' Imperatori 
Greci, descritta da Niceta Coniate . . . Alla quale s' è aggiunta l'Histo-
ria di Niceforo Gregora . . . Amendue tradotte da M. Lodovico Dolce, 
Et riscontrate co' testi Greci, & migliorate da M. Agostino Ferentilli. 
. . . In Vinetia, appresso Gabriel Giolitto di Ferrari. MDLXVIIII. 

2 Bde. ; Bd. I enthält die Geschichte der Kaiser Johannes und Manuel Komne-
nos, Bd. I I das Übrige. Ein zweiter Druck dieses Werkes erschien „ I n Vinegia presso 
i Giolitti, 1571" und ein dr i t ter : Niceta Acominato Coniate. Istoria degli imperatori 
greci, volgarizzata da Lod. Dolce, r iscontrata e corretta da Gius. Rossi, 2 Vol., 
Milano 1852—1854 (8°). 
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ÜBERSETZUNGEN CXI 

Französisch 

Cousin, L. : Histoire de Constantinople, depuis le règne de l'ancien 
Justin jusqu'à la fin de l'empire. Traduite sur les Originaux Grecs par 
Mr. Cousin, Président en la Cour des Monnoyes, T. V, Paris 1673. 

Stilistisch gekürzt. Ein Neudruck erschien Paris 1865. 

Russisch 

Nikity Choniata Istori ja, perewod pod redakzijei Prof. SPb. 
Duch. Akad., V. I. Dolockogo i Ν. V. Celjcova (Die Geschichte des 
Niketas Choniates, übersetzt unter Redaktion der Professoren der 
geistl. Universität, zu S. Pb. V. I. Dolockij u. I. V. Celjcov. Byzan-
tinische Geschichtsschreiber I u. II), Sankt Petersburg 1860—1862. 

Ich habe mich in den Bibliotheken Westeuropas vergebens bemüht, diese 
Übersetzung zu Gesicht zu bekommen. 

Deutsch 

Grabler, F.: Die Krone der Komnenen / Abenteurer auf dem 
Kaiserthron / Die Kreuzfahrer erobern Konstantinopel. Byzantinische 
Geschichtsschreiber hg. v. Prof. Dr. Endre v. Ivánka, Bd. VII—IX, 
Graz-Wien-Köln 1958. 

Mit wertvoller Einleitung und wichtigen Anmerkungen. Vgl. u. a. H. Hunger, 
Mitt. Inst, österr. Gesch.forsch. 67 (1959) 415—418; G. Moravcsik, Dt. Litztg. 81 
(1960) 510—514; P. Wirth, BZ 53 (1960) 387—390. 

Größere Fragmente 
S. 275—354 deutsch: 
Wilken, F., Andronicus Komnenus. (Raumers) Historisches 

Taschenbuch, Jg. 2, Beitrag IV, 1831, S. 511—545. 
Sehr freie und stark verkürzte Wiedergabe des Textes; vielmehr ist Niketas nur 

„Quelle der Erzählung". 

S. 535,3—646,11 französisch: 
Extraict des Annales de Nicete Coniates, Historien Grec, et 

Chancelier des Empereurs de Constantinople: ou bien, Le Troisième 
Livre de l'empire d'Alexius Angelus Comnenus . . . in: L'Histoire ou 
Chronique du Seigneur Geoffroy de Ville-Hardouin . . . A Lyon, 
Par les Héritiers de Guillaume Rouille. 1601. 

Eine echte Übersetzung. In nur wenigen Bibliotheken vorhanden. 
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CXII EINLEITUNG 

S. 647—655 = De Statuis 
Lateinisch : 
Banduri, Anselm, in seiner Ausgabe des Fragmentes (vgl. oben 

S. CVII). 
Mit wenigen Änderungen übernommen von Wilken in seiner Sonderausgabe 

von 1830 (s. oben S. CVIII), ebenso von Bekker und aus Wilken in Migne. 

Fabricius, Jo.Alb., a. a. O. (s. S. CVII) 

Französisch : 
Discours de Nicétas Chômâtes sur les monuments détruits ou 

mutilés par les Croisés en 1204, traduit par A.J.V. de Hauterive, in: 
J. A. Buchón, Collection des chroniques nationales françaises . . . 
T. III, Chronique . . . par Geoffroy de Villehardouin, Paris 1828, 
S. 326—338. 

Deutsch : 
Wilken, F., in seiner Ausgabe von 1829 (s. oben S. CVII). 

Italienisch : 
Menin, Lodovico, Il Frammento di Niceta Choniate sui monumenti 

distrutti a Costantinopoli dall' esercito crociato l'anno MCCIII. 
Pubblicato con osservazioni in occasione delle Fauste Nozze Maldura-
Rusconi, Padova coi tipi della Minerva, 1838. 

Keine vollständige Übersetzung, aber ohne große Lücken. Mit vier unbedeuten-
den Abbildungen. 

Russisch : 
Dolockij-Celjcov (s. oben S. CXI) 
Die Herausgeber datierten, wie ich Uspenskijs Monographie über Niketas ent-

nehme, das Werkchen nach 1463. 

Deutsch : 
Grabler, F., o. c„ Bd. IX, S. 231—242. 

Kleine Fragmente 
Zur Archäologie und Kunstgeschichte, deutsch in : 
Unger, F. W., Quellen zur byzantinischen Kunstgeschichte I, Wien 1878, 

passim (S. 347,52/6, übersetzt in Nr. 79, S. 37—38, ist miß verstanden). 
Richter, J. P., Quellen der Byzantinischen Kunstgeschichte, Wien 1897 (nach-

gelassenes Material Ungers, von Richter bearbeitet), passim (S. 163,17/20, übersetzt 
in Nr. 349, irrtümlich auf die Mutter Gottes in den Blachernen bezogen !). 
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L I T E R A T U R C X I I I 

Zur deutschen Geschichte, deutsch, in: 
Soyter, G., Quellen zur Geschichte des Mittelalters. Germanen und Deutsche 

im Urteil byzantinischer Historiker, Paderborn, 1953, Nr. 21b, 23·—30. 

Zur Länder- und Völkerkunde, deutsch, in : 
Dieterich, K., Byzantinische Quellen zur Länder- und Völkerkunde, 2 Bde., 

Leipzig 1912. 
Zur sozial-ökonomischen Geschichte, russisch, in : 
Sbornik dokumentov po sozialjno-ekonomitöeskoj istorii Vizantii, Moskva 1951. 
Die Übersetzung ist übernommen aus Dolockij-Celjcov (s. oben S. CXI) . 
Zur Seldschukengeschichte, deutsch, in: 
Lehmann, B., Die Nachrichten des Niketas Choniates, Georgios Akropolites 

und Pachymeres über die Seliuqen in der Zeit von 1180 bis 1280 n. Chr., Diss. 
Leipzig, Gräfenheinichen 1939, S. 22—45. 

Zu den byzantinisch-normannischen Beziehungen, deutsch, in: 
Tafel, G. L. F., Komnenen und Normannen, Ulm 1852 (S tut tgar t 1870), 

Beilage I I , S. 235—244; 249; 252; 253—262. 
Zur Balkangeschichte im Zeitalter der Aseniden, rumänisch, in : 
Murnu, G., o. c. (s. S. CIX). 
Zur Geschichte des Mittelalters, russisch, in: 
Gracianskij, N. P. — Skazkin, S. D., Chrestomatija po istorii srednich vekov 

I — I I , Moskva 1949—1950 (3Moskva 1953), I, 360ff. 
Dieses Werk wurde ins Ungarische übertragen, Közepkori törteneti 

chrestomathia I — I I I , Budapest 1952—1953. 
Zur Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer, deutsch, in : 
Hunger, H., Byzantinische Geisteswelt, Baden-Baden 1958, S. 198—-201. 

Zu Niketas' Ansichten über die Barbaren aus dem Westen, niederländisch, in: 
Busken Huet, C„ Het Land van Rembrand, Dl. I, Haarlem 1882, S. 47—49. 
Verkürzend und mit Hilfe von Wolfs Übersetzung ! 

Zu Leon Sguros u. Michael Choniates, deutsch, in: 
Ellissen, Α., Michael Akominatos von Chonä usw., Göttingen 1846, S. 19—28. 
Zu den Kreuzzügen, französisch, in: 
Michaud, J . , Bibliothèque des Croisades I I I , Paris 1829. 
Über die ganze Erzählung verstreut findet man Abschnitte aus Niketas oder 

besser aus „Wolf" übersetzt, manchmal verkürzt und sehr frei wiedergegeben. 
(Auf ähnliche Weise hat ζ. B. auch Baronius Niketas oft benutzt.) 

LITERATUR ZUR ENTSTEHUNG UND ÜBERLIEFERUNG 
DES WERKES14) 

WOLF, H . , Prolog u. Anm. zu seiner Ausgabe (verzeichnet oben 
S. CV), Basileae 1557. 
14 Es werden nur solche Autoren angeführt, die sich zum Problem der verschiedenen 

Fassungen und/oder zur hsl. Überlieferung geäußert haben, nicht solche, die sich 
ζ. B. nur mit dem Zeitpunkt, an dem das Werk verfaßt sein soll, oder mit den 
vom Verfasser benutzten Quellen usw. befaßt haben. 

VIII van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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L I T E R A T U R C X I I I 

Zur deutschen Geschichte, deutsch, in: 
Soyter, G., Quellen zur Geschichte des Mittelalters. Germanen und Deutsche 

im Urteil byzantinischer Historiker, Paderborn, 1953, Nr. 21b, 23·—30. 

Zur Länder- und Völkerkunde, deutsch, in : 
Dieterich, K., Byzantinische Quellen zur Länder- und Völkerkunde, 2 Bde., 

Leipzig 1912. 
Zur sozial-ökonomischen Geschichte, russisch, in : 
Sbornik dokumentov po sozialjno-ekonomitöeskoj istorii Vizantii, Moskva 1951. 
Die Übersetzung ist übernommen aus Dolockij-Celjcov (s. oben S. CXI) . 
Zur Seldschukengeschichte, deutsch, in: 
Lehmann, B., Die Nachrichten des Niketas Choniates, Georgios Akropolites 

und Pachymeres über die Seliuqen in der Zeit von 1180 bis 1280 n. Chr., Diss. 
Leipzig, Gräfenheinichen 1939, S. 22—45. 

Zu den byzantinisch-normannischen Beziehungen, deutsch, in: 
Tafel, G. L. F., Komnenen und Normannen, Ulm 1852 (S tut tgar t 1870), 

Beilage I I , S. 235—244; 249; 252; 253—262. 
Zur Balkangeschichte im Zeitalter der Aseniden, rumänisch, in : 
Murnu, G., o. c. (s. S. CIX). 
Zur Geschichte des Mittelalters, russisch, in: 
Gracianskij, N. P. — Skazkin, S. D., Chrestomatija po istorii srednich vekov 

I — I I , Moskva 1949—1950 (3Moskva 1953), I, 360ff. 
Dieses Werk wurde ins Ungarische übertragen, Közepkori törteneti 

chrestomathia I — I I I , Budapest 1952—1953. 
Zur Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer, deutsch, in : 
Hunger, H., Byzantinische Geisteswelt, Baden-Baden 1958, S. 198—-201. 

Zu Niketas' Ansichten über die Barbaren aus dem Westen, niederländisch, in: 
Busken Huet, C„ Het Land van Rembrand, Dl. I, Haarlem 1882, S. 47—49. 
Verkürzend und mit Hilfe von Wolfs Übersetzung ! 

Zu Leon Sguros u. Michael Choniates, deutsch, in: 
Ellissen, Α., Michael Akominatos von Chonä usw., Göttingen 1846, S. 19—28. 
Zu den Kreuzzügen, französisch, in: 
Michaud, J . , Bibliothèque des Croisades I I I , Paris 1829. 
Über die ganze Erzählung verstreut findet man Abschnitte aus Niketas oder 

besser aus „Wolf" übersetzt, manchmal verkürzt und sehr frei wiedergegeben. 
(Auf ähnliche Weise hat ζ. B. auch Baronius Niketas oft benutzt.) 

LITERATUR ZUR ENTSTEHUNG UND ÜBERLIEFERUNG 
DES WERKES14) 

WOLF, H . , Prolog u. Anm. zu seiner Ausgabe (verzeichnet oben 
S. CV), Basileae 1557. 
14 Es werden nur solche Autoren angeführt, die sich zum Problem der verschiedenen 

Fassungen und/oder zur hsl. Überlieferung geäußert haben, nicht solche, die sich 
ζ. B. nur mit dem Zeitpunkt, an dem das Werk verfaßt sein soll, oder mit den 
vom Verfasser benutzten Quellen usw. befaßt haben. 

VIII van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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CXIV EINLEITUNG 

SALMASIUS, Cl. (Saumaise, Cl.), Funus linguae hellenisticae, Lug-
duni Batavorum 1643, S. 208. 

ALLATIUS, L., De Nicetis, verfaßt vor 1647, hg. v. A. Mai, Leonis 
Allatii diatribae tres ineditae, Romae 1853, S. 33—34. 

LANGBAINE, J., Adversaria Nr. 9, verfaßt vor 1647, S. 25—45 
(nicht veröffentlicht; kopiert von Johann Ernest Grabe für Jean 
Boivin a. 1700 = Cod. Par. Suppl. Gr. 865, f. 1—12). 

SUAREZ, J.-M., Josephi Mariae Suaresii episcopi diatribae duae, 
quarum prima universalis historiae syntaxin ex auctoribus graecis 
nondum editis . . . exhibet, Parisiis 1650, S. 13—38. 

COUSIN, L . , Avertissement zu seiner Übersetzung (s. oben S . C X I ) , 
Paris 1673. 

Du CANGE, Ch. du Fresne, Glossarium ad scriptores mediae et 
infimae graecitatis, Lugduni 1688, S. XVIII. 

FABRICIUS, J . Α., Bibliotheca Graeca, T. VI, Hamburgi 1714, 
S. 404-405; ed. Harles, T. VII (1801), S. 739-741. 

CRUSIUS, M., Dissertatio epistolica ad Em.ss atque Rev.ss. Dn. 
Christianum Wormium usw., Lipsiae 1728, S. 17. 

BANDINI, Α., Catalogue Codicum Mss. Bibl. Laurentianae Medi-
ceae, I. Codices Graeci, Florentiae 1764, S. 430—435. 

FORLOSIA, N., Auctarium sive Additamenta ad Lambecii Cata-
logum, P. II = Cod. Vindob. Ser. Nov. 2235, S. 28 (nicht veröffent-
licht, aber benutzt von Kollar). 

KOLLAR, Α . , Ad Petri Lambecii commentariorum de bibl. caes, 
vindob. libros, liber I posthumus, Vindobonae 1790, S. 669—681 (Er-
weiterung der Untersuchung Forlosias). 

WILKEN, F., Einleitung zu seiner Ausgabe von 1829 (s. oben 
S. CVII). 

DOLOCKIJ, V . I , i CELJCOV, Ν . V . , in ihrer russischen Niketasüber-
setzung (vgl. oben S. CXI), II, S. 426. 

USPENSKIJ, F., Vizantijskij pisatel Nikity Akominat iz Chon, Sankt-
peterburg 1874, S. 112-119. 

DERS., O rukopisjach istorii Nikity Akominata ν Parizskoj nazi-
onalnoj Biblioteke, Zurnal Ministerstva Narodnogo Prosvescenija 194 
(1877) 64-79. 

MILLER, E., Anm. zu seiner Ausgabe, Ree. Hist. Crois., Hist. Gr. II, 
S. 131-132. 

KRUMBACHER, Κ . , Geschichte der byzantinischen Literatur, Mün-
chen 1891, S. 88; 2München 1897, S. 285. 
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LITERATUR CXV 

GURLITT, W., Die große eherne Athena des Pheidias, Analecta 
Graeciensia, Graz 1893, S. 99—121, S. 111 Anm. 15. 

LEICHT, H . , Studien zur Textgeschichte des Niketas Akominatos, 
Diss. München 1922 (handgeschrieben; nicht veröffentlicht; vgl. BZ 
24 [1924] 288; F. Dölger, Beiträge zur byzantinischen Finanzverwal-
tung, bes. des 10. und 11. Jh. [Byz. Archiv 9], Leipzig-Berlin 1927, 
S. 30 Anm. 2; ein Auszug muß 1936 in Berlin erschienen sein). 

DÖLGER, F . , Notizen in B Z 3 2 (1932) 4 1 1 ; 3 7 (1937) 5 0 2 . 

BÖHM, F., Das Bild Friedrich Barbarossas und seines Kaisertums in 
den ausländischen Quellen seiner Zeit, Berlin 1936, S. 116 mit Anm. 
140; 123—124 (kennt Leichts Arbeit und versucht, ohne Kenntnis der 
hsl. Überlieferung bestimmte Stellen der ersten oder der zweiten Fas-
sung zuzuweisen). 

MORAVCSIK, Gy., Byzantinoturcica, I, Budapest 1942; 2Berlin 1958, 
S. 444—450. 

DANSTRUP, J., Recherches critiques sur Andronicos Ier, Vetens-
kaps-Societen i Lund, Ârsbok 1944, Lund 1945, S. 69—101 (geht 
ähnlich vor wie Böhm). 

GRÉCU, V., Autour du De Signis de Nicétas Choniate, Revue des 
Études byzantines 6 (1948) 58—66 (vernünftige Überlegungen, aber 
ohne Kenntnis der hsl. Überlieferung). 

SOYTER, G. , Einleitung zu seiner Fragmentausgabe (s. oben S. CXI), 
Paderborn 1953, S. 8 (schließt sich Böhm an, ohne ihn zu nennen). 

COLONNA, Maria-Elisabetta, Gli Storici bizantini dal IV al XV 
secolo, I, Storici profani, Napoli 1956, sub nom. 

GRABLER, F., o.e. (S.CXI), Bd. VII, S. 22f.; Bd. Vil i , S. 7f.; 
Bd. IX, S. 8 - 1 3 (1958). 

KAÍDAN, A . P . , Esce raz o Kinname i Nikite Choniate, Byzantinosla-
vica 24 (1963) 4 -31 . 

VAN DIETEN, J . A . J . , Noch einmal über Niketas Choniates, B Z 5 7 
(1964) 302-328. 

CUTLER, Α., The De Signis of Nicetas Choniates. A Reappraisal, 
American Journal of Archaeology 72 (1968) 113-138. 

Autoren, die Korrekturvorschläge zu einzelnen Stellen der Ausgabe 
Bekkers machten, werden im kritischen Apparat dieser Ausgabe ange-
führt, s. zu S. 29,49; 30,70; 204,93; 232,34; 267,32; 289,81; 296,83; 
320,70; 331,91; 355,9; 396,69; 421,47; 504,61; 523,54; 534,81; 565,7; 
576,8; 638,62; 639,81; 646,7; 648,33. 

VIII» 
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Cod. Paris, gr. 1778 fol. 172 = p. 423,18—425,68 
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ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙ ΑΤΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΙΣ 
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TABULA NOTARfJM IN APPARATO CRITICO ADHIBITARUM 

CODICES 

A = Vatic, gr. 1623, s. XIII ex. coni. — coniecit 
Β = Monac. gr. 450, s. XIV corr. correxit 
C = Coisl. 137, s. XV des. - desinit 
D = Vatic, gr. 168, s. XIII/XrV descr. - descriptus, -a, -um 
F = Vind. hist. gr. 53, s. XrV e corr. - ex correctione 
H = Vind. hist. gr. 13, s. XVI e. g. - exempli gratia 
Κ = Paris, gr. 3041, fol. 137sqq., s. XIV em. = emendavit 
L = Laur. IX 24, s. XI I I ex. eras. = erasit, erasus, -a, -um 
M = Marc. gr. 403, s. XIV exc. = excepto, -is 
Ν = Vatic, gr. 981, s. XIV exp. expunxit 
O = Bodl. Roe 22, a. 1286 fol. folium 
Ρ = Paris, gr. 1778, s. XIII fort. - fortasse 
Q = Par. Suppl. gr. 607, s. ΧΙΠ/XIV hab. = habet, habent 
R = Vatic, gr. 169, s. XIII i. e. - id est 
S = Scor. y-IV-17, s. XV/XVI i.l . in locum 
U = Urbin. gr. 95, s. XV i. mg. = in margine 
V = Vatic, gr. 163, s. ΧΠΙ ir = i.r. - in rasura 
w = Vind. hist. gr. 105, s. XIV et XV ibid. = ibidem 
X = Vind. Suppl. gr. 166, s. XIV/XV id. idem 
Y = Paris, gr. 3041, fol. 247 sqq., s. XIV inc. - incipit 
ζ = Marc. gr. XI 22, s. XII I 1. c. = loco citato 

lib. = liber 
lin. linea 

TESTIS litt. - - littera, -ae 
Sc = Theodoras Scutariota m. = manus 

mg. - in margine 
0. c. in opere citato 

EDITOR pe = p.c. - post correctionem 

Bekk = Bekker 
pr. primus, -a, -um 

Bekk = Bekker praef. - praefixit, -erunt 
praem. = praemittit, -unt 

CETERA r., ras. = rasura 
reí. reliqui 

ac = a.c. = ante correctionem se. - scilicet 
abr. — abrumpitur sol. solus 
add. = addidit, -erunt suppl. supplevit, -erunt 
al. = aliter, alias tert. - tertius, -a, -um 
alt. - alter, -a, -um tit. = titulus 
ca. = circa transp. - transposuit, -erunt 
cancell. = cancellavit V. - - versus 
cf. = confer Vol. _ Volumen 
cod(d.) = codex, codices yp· = addita voce γράφεται 
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Bekk 3¡4 1 

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Δ ΙΗΓΗΣ ΙΣ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ ΚΥΡ ΝΙΚΗΤΑ Α Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Η 
ΑΠΟ Τ Η Σ ΒΑΣΙΛΕ ΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΑΙ Λ Η Γ Ο Υ Σ Α 

ΜΕΧΡ Ι Τ Η Σ ΑΛΩΣΕΩΣ Τ Η Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

Ai ίστορίαι δε άρα κοινωφελές τι χρήμα τ ω βίω εφεύρηνται, είπερ έκ 5 
τούτων ουκ ολίγα εστι ξυλλέγειν τ ά βελτίω τοίς ήρημένοις. είδυϊαι γαρ 
τά αρχαία καΐ εθη αύται δια]τρανοϋσιν ανθρώπεια καί πολυπειρίαν 
ύποτιθέασιν όττόσοι των ανθρώπων μεγαλογνώμονες καί του κάλου 
αύτόφυτον τρέφοντες έρωτα* καί κακία δε παρ ' αυταΐς κωμψδουμένη καί 
άγαθοπραξία έξαιρομένη μετρίους ώς τά πολλά καί επιδίδοντας τους παρ' ίο 
έκάτερα τιθέασι ρέποντας, όσοι τέως οΰχ υ π ' αίσχίστης συνήθειας καί 

VA = a, Ρ P-fol. 1 Η, R D F = b 

1—3 Χρονική—Κωνσταντινουπόλεως, sed Χωνειάτου pro Χωνιάτου V : ευρον έν 
έτέρω παλαίω βιβλίω ούτωσΐ κείμενον τοϋ λογοθέτου των αεκρέτων καί ίπΐ των 
κρίσεων, γεγονότος Sè καί έφόρου καί κριτοΰ τοΟ βήλου καί προκαθημένου τοϋ 
βασιλικού κοιτώνος (deinde pro scriptura deleta eadem manus in mg. supplevit 
Ίσαακίου βασιλέως τοϋ Αγγέλου) Νικήτα τοϋ άπό Χωνών, πόλεως της Φρυγίας sic 
adscripsit in V fol. 103v Ioannes Chortasmenus, olim codicis possessor: Ιστορία 
άρχομένη άπό της βασιλείας τοΰ Κομνηνού κΰρ "Ιωάννου συγγραφεϊσα παρά τοϋ σε-
βαστού καί ίπί των κρίσεων, έσύστερον δέ γεγονότος καί λογοθέτου των σεκρέτων, 
Νικήτα τοΰ Χωνιάτου, καί καταλήξασα μέχρι της βασιλείας τοϋ έκ Φράγγων Έρρή τοΰ 
Φλάντρας Α: Τοΰ μεγάλου λογοθέτου καί έπΐ των κρίσεων, γενικοΰ καί Ιφόρου κΰρ 
Νικήτα τοΰ Χωνιάτου χρονική διήγησις, άρχομένη άπό της βασιλείας τοΰ Κομνηνού 
κΰρ (κΰρ: κυροΰ Bekk) 'Ιωάννου P-fol. 1 Ρ Bekk: spatium Η 4 Προοίμιον addidi 
S Ai: .1 omissa litt, initiali P-fol. I H 7 πολυπειρίας D F 9 αυτών Y : αϋτοϊς 
P-fol. 1 10 έξαιρουμένη P-fol. 1 P R 10—11 (μετ)ρίους — τέως i. r. 40 litt, 
et mg. Ρ έπιδιδόντας τιθέασι τους οΰχ ϋ π ' αίσχίστης P-fol. I H 11 τίθησι AP 
ούχ om. R 

1—3 Τοΰ (αύτοΰ post τοϋ add. R) λογοθέτου των σεκρέτων καί έπΐ των κρίσεων, γε-
γονότος δέ καί έφόρου καί κριτοΰ τοΰ βήλου, γενικού (γενικοΰ om. DF) καί προ-
καθημένου τοΰ κοιτώνος Νικήτα τοΰ Χωνιάτου (Χωνειάτου R) Ιστορία άρχομένη άπό 
της βασιλείας (της βασιλείας om. R) τοΰ βασιλέως (τοΰ βασιλέως om. D) κΰρ (κυροΰ 
R) 'Ιωάννου τοΰ Κομνηνού (Κομνηνοΰ: Δούκα D : γρ. Κομνηνού sscr. alt. m. D), 
τού υίού τοΰ βασιλέως (τοΰ βασιλέως om. F) κΰρ (κυροΰ D) 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού 
(τού υίού —• Κομνηνοΰ om. R τοΰ Κομνηνού om. F) b 

1 yaa Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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2 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 4/5 

φαυλοτέρας της έξεως άυεπιστρόφως έχουσι του πολυεράστου χρήματος 
αρετής, εττεί και άθανάτοις έοίκασι δήπουθεν θνητοί καΐ έιτίκηροι γεγο-
νότες και πάλαι τό ζην έκτοξεύσαντες όσους παρειλήφει τό ίστορεΤν όρ-

15 θώς yàp ή τουναντίον φαύλως βεβιωκότες ευ τε και ώς αίσχρώς άκούου-
σι. καΐ του μέν ές άδου βέβηκεν ή ψυχή, προς δέ τά έξ ών ήρμόσθη τό 
σώμα έπαλινδρόμησε· τά δέ παρ ' αυ|τοϋ βεβιωμένα, καν δσια εΐη, καν 
δίκαια, καν αθέμιτα, καν έφύβριστα, καν έβίω εΰδαιμόνως, καν κακοπρα-
γών άνεχρέμψατο την ψυχήν, ή ιστορία διαπρυσίως βοδ. ώστε καθ' 

20 ετερόν τινα τρόπον και λόγον καί βίβλος ζώντων ή ιστορία κληθήσεται 
και σάλπιγξ περίτρανος τά γραφόμενα, τους πάλαι τεθνεώτας οίον τών 
σημάτων έξανιστώσα και υ π ' όψιν τιθεΐσα τοΤς βουλομένοις. 

'Αλλά τοιάδε μέν ή ιστορία, ώς έπιτρέχοντά με ειπείν, αύτοΐς δέ τοις 
έπιοϋσιν οϋμενουν ουδαμώς χαρίεσσα; μή ούτω μανείη τις ώς ήδιον 

25 ήγεϊσθαί τι ετερον ιστορίας · ä γαρ οΐ πολυετείς τών ανθρώπων και Τι-
θωνοΰ παλαίτεροι και τρικόρωνοι, εί τω βίω έτι περιήσαν, ήδεσαν αν καί 
έξηγοΰντο τοις φιλακροάμοσι, τά της μνήμης έμπυρεύοντες καί τάς τών 
πράξεων ρυσσάς άνασκάλλοντες, ταΟτα δήπου προθείη καί ò φιλίστωρ, 
καν οΰδέπω παρηλλάχει τον μείρακα. 

30 Διά ταϋτ ' ουν καί αυτός τά τοις κατ' έμέ χρόνοις γεγενημένα καί 
άνόπιν ετι βραχύ, μνήμης καί διηγήσεως άξια όντα καί τοσαϋτα τό 
πλήθος καί τοιαύτα τό μέγεθος, ουκ εγνων δεϊν σιγή παρελθεϊν. ούκοΰν 
καί διά τήσδέ μου της ξυγγραφής δήλα ταύτα τοις επειτα καθιστώ. 

14 τό ζην έκτοξεύσαντες : cf. Nie. Or. 53, 8 16—17 πρός—έπαλινδρόμησε: cf. 
Gen. 3, 19; Nie. Or. 156, 4 20 βίβλος ζώντων: Ps. 68, 29 21—22 σάλπιγξ — 
έξανιστώσα: cf. 1 Co. 15, 52 25 Τιθωνοΰ παλαίτεροι : cf. Zenob. 6, 18; Karatha-
nasis 19 26 τρικόρωνοι: cf. Anth. P. 5, 289, 1 (Agath.); 11, 69 (Lucili.) 27— 
28 τάς —• άνασκάλλοντες : cf. Nie. Or. 117,19—20 30—32 διά — παρελθεϊν : cf. 
Cinnam. 4, 8—9 

VA = a, Ρ P-fol. 1 (usque ad 19 βοά) H, RDF = b 

12 φαυλοτέρας της: φαυλοτάτης P-fol. 1 Ρ Bekk 12 έχοντας 
P-fol. 1 H (cf. lin. 10—11 App.) 12—13 της πολυεράστου χρήματα άρετής F 
13 δήπου P-fol. I P 14 εϊστοξεύσαντες Η 15 ad ώς cf. Aristid. I, 166 EU τε καί 
ώς έτέρως 16 εις Η 18 καν έβίω: yp. καν βεβιώκει Α™«: καν έν βίω R κα-
κοπραγώς V 20 λόγον κα\ τρόπον F τών ζώντων D 20 κληθήσεται : λεχθή-
σεται Ρ Bekk 21—22 τών σημάτων οίον (-των sscr. et οΤον i. r.) Ρ 22 σωμά-
των Η ϋ π ' όψιν: πάλιν Η 24 οϋμενουν . . . χαρίεσσα. Bekk 26 περιήσαν 
ετι V 28 ρυσσάς : δεξιάς Η ένασκάλλοντες ΡΗ προσθείη VR 30 γεγενη-
μένα: μεμνημένα cum rasura unius litt, intra μ alt. et ν pr. Η 31 ετι βραχύ: έπι-
βραχύ V: έπΐ βραχύ Ρ διηγήσεων PHRD 32 εγνων δεϊν: εγνω δη R 33 
μου suppl. Pme om. HRD συγγραφής Ρ δήλα:δήταΗ 

15 ώς om. P-fol. 1 PH b Bekk 
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Έπεί δέ, cbs καί άλλοι τε ξυμβαλεΐν έχουσι καΐ αυτός δέ συνόρων ουχ 
ήκιστά είμι, τά του ίστορεϊν το τής διηγήσεως ασαφές καί περιβολαϊς καί 35 
περιόδοις έπεστραμμένον ώς μή συνδδον αύτοΐς οϋ προσίενται, φιλοΰσι 
δέ τό σαφές ώς ου | μόνον κατά τόν εϊπόντα σοφόν, αλλά καί συμβαίνον 
σφισι μάλιστα, ουδέ τούτου εξωθεν του καλοϋ πίπτοντ' αν εύρήσει τις τά 
γραφόμενα, οία καί ημών μή τό κομιτηρόν καί δυσφραδές καί κρημνώδεσιν 
άποδιειλημμένον λέξεσιν ώς έπίπαν άσπασαμένων, εί καί χαίνοντές εϊσιν 40 
εις τούτο πολλοί εϊτ' ουν, άληθέστερον είπειν, έκλείποντες των πάλαι καί 
σήμερον καί όσα τι καί επιτήδευμα προυργιαίτατον εξησκηκότες δια μα-
κρού, έκ του πλείονος δέ κάν τούτω δρδν τη ιστορία προθεμένων τά πρόσ-
φορα, μηδ' ύπερβάθμιον πόδα τείνει ν ήγαπηκότων ή όλως τους άξονας 
αυτής ύπεράλλεσθαι. 45 

Υπέρ γαρ άπαν έτερον τό μή τήν φράσιν άπλοϋν, ώς έχω ειπών, καί 
πρόχειρον εις κατάληψιν αυτή διαβέβληται και ήγαπήθη έως σφόδρα τό 
άκομψον καί ώς έχον φύσεως διηγούμενον καί δαιμονίως τό εΰληπτον 
περιτττύσσεται. τέλος γάρ σκοπιμώτατον τήν άλήθειαν έχουσα καί τής 
τε ρητορικής δεινότητος καί τής ποιητικής λογοποιΐας άφεστώσα κατά 50 
διάμετρον καί τά τούτων έτι διωθεΐται χαρακτηριστικά, και άλλως δέ καν 
οΰ βραχύ τό σεμνό ν ή ιστορία καί τό αίδέσιμον έπισύρηται, έρώσα δ' 
όμως προκεϊσθαι σκαπανεϋσί τε καί σιδηρεΟσι καί πολλής γέμουσι τής 
άσβόλης καί συνήθης είναι τοις προς όπλα καί "Αρεα βλέπουσι, μηδέ 
γυναιξί χερνήτισι δυσκολαίνουσα μεταλλευούσαις τά καθ' αυτήν, ταϊς 55 
χαριεστέραις χαίρει των φράσεων καί τό φάρος των ονομάτων ειλικρινές 
και άπέριττον περικεΐσθαι φιλεΐ, μήτε μήν κεκομψευμένον καί έξαλλο ν. 

Και ή μέν ιστορία, ώς ένι μάλιστα, μετά του | σαφούς καί εις έπίτομον 
έπιτροχασθήσεται· ό δέ λόγος ευγνωμόνων συγγνώμη ν αιτείται παρ' 
οίς εις χείρας πεσεϊται, ει μή φιλοτίμως δι' â εϊρηται καί άβρώς έκπεπόνη- 60 

37 τό σαφές . . . σοφόν: cf. Eur. Or. 397 44 ύπερβάθμιον 
πόδα τείνειν: Greg. Cypr. 3, 89; Apost. 17, 62 59 ó — αίτεΐται et 

VA = a, PH, R D F = b 
34 έπειδή pro εττεί APC 

Ppc Bekk ώς et τε om. Η δέ alt. om. R F ξυνορών VA : om. D 35 άσα-
φές: σαφές R 37 καί om. Η 38 σφισι: oûtoïç VA: ή σφίσι Am« πάμπαν 
ante εξωθεν add. Bekk (πίπ)τοντ' αν εύρήσει Tis παντάπασι i. r. 14 litt, et mg. Ρ 
εύρη R F Bekk παντάπασι post Tis add. (cf. Ρ) Ame 40 χαίροντε5 Η 41 
τά ante των add. Bekk 42τήμερονΡ 43 τά πρόσφορα προθεμένων D προσ-
θεμένων V 44 τείνειν πόδα VAD 47 εως om. Ρ Bekk 50 καί post άφεστώσα 
add. Η 51 ετι om. VA Bekk 52 τό alt. om. VA 55 χερνίτισι Ρ 
δυσκολεύουσα F μεταλλευούσαις: διαξαινούσαις Ameyp P H Bekk κατ' αύτήν 
Bekk 56 όνομάτων: λέξεων P H Bekk ειλικρινές P K : λευκόν Η 57 πε-
ρικεΐσθαι Ρ'Γ μήτε : ού PH Bekk 60 άβρώς P i r 

38 έπίπαν post αν add. b e t 
40 ώς έπίπαν om. b 55 χερνήτισι om. H b 57 περικεΐσθαι: άμπίσχεσθαι 
Η : άμπέχεσθαι b μήτε: ούτε b 60 ακριβώς Η b 

ι* 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:05



4 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 7¡8 

ται, έπεί καί άλλως νυν πρώτως ημείς της υποθέσεως επιβαίνομεν τήσδε, 
οΤά τινα ερήμην καί άστιβή διιέναι έγχειροΰντες όδόν, ô καί δύσεργόν 
έστι καί πολλώ ύπερκείμενον του Τχνεσιν έτερων προωδευκότων έφομαρ-
τεϊν ή γουν das δια λείας καί βασιλικής βαδίζει ν όδοϋ εύθυπόρως τε καί 

65 άπλανώς. 
'Αρχή δέ μοι της ιστορίας δσα μετά τό πέρας εύθύς τής ζωής άμα καί 

τής αρχής του εκ Κομνηνών άρξαντος πρώτως 'Αλεξίου συμβέβηκεν, έπεί 
καί ές τόνδε τον άνακτα τό λέγειν συνεπεράναντο όπόσοι των προ ημών 
τη συγγραφή προδήλως έπέβαλον, ίν' είεν τά ρηθησόμενα παρ' ημών 

70 συναφή πως τοις ύπ ' έκείνων λεχθεΐσι και ό λόγος ούτω διαπλεκόμενος 
τρόπον τινά όλκω εΐκάζοιτο ρεύματος Ικ πηγής μιας έκδιδόντι, ή γοΟν τό 
τών κρίκων άλληλένδετον ύποκρίνοιτο τή τών αεί προσεχών έφάψει 
προϊόντων ές άπειρον, έν κεφαλαιώδεσι δ' έπιτομαϊς τά κατά τον αύτο-
κράτορα Ίωάννην τό ίστορειν διηγήσεται, δς ΆΛεξίω διάδοχος γεγένη-

75 ται τής αρχής, ούδ' έμβραδυνεί ταϊς κατ' αυτόν άφηγήσεσιν, ώσπερ έν 
τοις έφεξής έργάσεται λόγοις, οία καί ημών μη τά τοις όφθαλμοΐς έπί 
τώδε παρειλημμένα συγγραφομένων κάντεϋθεν μηδ' έπιτάδην έχόντων 
ταΟτα διεξιέναι, αλλ' όπερ εις άκοήν ώτίου είλήφειμεν έκ τών όσοι τών 
καθ' ήμδς τον βασιλέα τουτονί έθεάσαντο καί συνωμάρτουν έκείνω προς 

80 εναντίους χωροϋντι καί τάς μάχας συνετολύπευον. άμεινον δ' έντεϋθεν 
άρξασθαι. | 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

Τω άνακτι 'Αλεξίω τω Κομνηνώ υίεϊς τρεις καί θυγατέρες τέτταρες 
έγεγένηντο. ήν δέ τών μεν ανδρών ό ' Ιωάννης κατά γένεσιν προφερέστε-

85 ρος, πρωτογενής δ' απάντων τών έξ όσφύος τω 'Αλεξίω ή θυγάτηρ 

62 οία — όδόν: cf. Euseb. Hist. eccl. 1 , 1 PG 20, 49 A 73 έν κεφαλαιώδεσι 
κτλ.: cf. Cinnam. 6, 4—6 85 έξ όσφύος: Gen. 35, 11; cf. Nie. Or. 44, 6 

VA = a, PH, R D F = b 

63 (ϊχν)εσιν έτέρων P l r έτέ-
ρων om. Η 64 ώς om. D λέγω δή τής έτέρων Ιστορίας post όδοϋ add. Am« Ρ 
Η Bekk τε om. VA 66 αρχή δέ μοι : spatium Η της Ιστορία; : τοΰ λέγειν ΡΗ 
Bekk 67 άρξαντος πρώτως om. VA συμβέβηκεν om. F eîç R 69 συγ-
γραφή: γραφή H 70 (συναφ)ή πώς τοις Ρ ΐ Γ: συναφθή τοις Η 71 όλκή V 
μιας πηγής Bekk 75 κατ ' αΰτοϋ Η 76 μή om. D 78 είλήφαμεν VA Bekk : 
-ομεν Η 82 Βασιλεία — Κομνηνού addidi ex b: 'Αρχή V: nihil ΑΡΗ Bekk 
83 'Αλεξίω om. Η ulol D F Bekk τέσσαρες ΑΡΗ Bekk 83—84 έγεγένηντο 
τέτταρες (τέσσ- A) VA 84 ό om. R προγενέστερος Ρ Η 85 τω "Αλεξίω om. D 

77 άποτάδην b Bekk 82 Βασιλεία κυροΰ — Κομνηνού F: 
id., sed κυρ, et 'Αλεξίου pro Ιωάννου R: τέλος τής βασιλείας του βασιλέως κυρ 'Αλε-
ξίου καί άρχή τής βασιλείας κυρ Ιωάννου τοΰ Κομνηνού τοΰ uloü αύτοΰ D 
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Bekk 8/9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 5 

"Αννα καθεωρδτο, ήτις eis λέχος τ φ Βρυεννίω Νικηφόρω συνέζευκτο, τι-
μηθεϊσα καισάρισσα. ό βασιλεύς καί τοκεύς τοίνυν 'Αλέξιος μάλιστα των 
άλλων παίδων τω ' Ιωάννη προσέκειτο. άμέλει τοι καί τούτον έπικρίνας 
της βασιλείας καταλείψειν διάδοχον ερυθρού τέ οί πεδίλου μεταδεδώκει 
καί βασιλέα ένδεδώκει άναγορεύεσθαι. ή δε μήτηρ καί βασιλίς Ειρήνη τη 90 
θυγατρί "Αννη την πασαν εκ του έναντίου χαριζομένη ροπή ν ουκ άνίει 
παρά τω συλλέκτρω Άλεξίω τον υίόν Ίωάννην Ινδιαβάλλουσα, προ-
πετή τούτον αποκαλούσα καί ùypòv τον βίον παλίνστροφόν τε τό ήθος 
καί μηδαμή μηδέν υγιές, καί τιθεμένη δια παντός ασχολίας πάσης άνώτε-
ρον σπούδασμα, όπως μετάθοιτο την γνώμην ό βασιλεύς, ην εΐχεν έπ' 95 
αύτω κυρωσάμενος. ένιαχοϋ δε καί λόγου πρόφασιν τον Βρυέννιον ι 
παρεισφέρουσα παντοίοις αυτόν έπαίνοις κατέστεφεν άτε είπεϊν ίκανώ-
τατον καί οΟκ έλάττονα διαπράξασθαι καί μαθημάτων έλευθερίων μετα-
λαχόντα ρυθμίζειν τό ήθος είδότων καί προς βασιλείαν άδιαλώβητον οΰ 
βραχέα συναιρομένων τοις άρχειν μέλλουσιν. όδ ' 'Αλέξιος ταϋταένωτιζό- 5 
μένος καί τό μητρωον φίλτρον επιστάμενος πη μεν άλλοις έκ του σχε-
δόν κατεπείγουσι πράγμασι χαρίζεσθαι τόν νουν πλαττόμενος ούδέ 
προσέχει ν όλως τοις λεγομένοις προσεποιεΐτο, πη δ' ές σκέψιν άπο-
λύων τά | είσηγούμενα μή αν την αϊτησιν αύτής παραβλέψασθαι 
Ισχυρίζετο. ενίοτε δέ καί τοιοΰτόν τι παθηνάμενος εΐρηκεν ,,ώ γύναι, 10 
κοινωνέ μοι λέχους καί βασιλείας, ού τά προς χάριν παύση της σης 
υποτιθεμένη μοι θυγατρός, άρμονίαν τε καί τάξιν επιχειρούσα λύειν 
έπαινετήν, ώς εΐπερ θεοβλαβείας μετέσχηκας; βάλ' ές τύχη ν άγαθήν-
ή μάλλον δευρο κοινή συνδιασκεψώμεθα καί γνωσόμεθα, τίς εξ απάντων 
των πρώην τά 'Ρωμαίων σκήπτρα παρειληφότων, υίόν Ιχων άρμόδιον 15 
είς άρχήν, τούτον μέν παρεβλέψατο, γαμβρόν δέ άνθείλετο. εΐ δέ ποτε 
καί τοιόνδε τι ξυμβέβηκεν, ού νόμον, ώ γύναι, τό σπάνιον ήγησόμεθα. 

93 ύγρόν τόν βίον: cf. 
Nie. Or. 125, 23 94—95 άσχολίας ττάσηζ άνώτερον: Pind. Isthm. 1, 2 13 
βάλ' — άγαθήν: cf. Karathanasis 29 

VA = a, PH, RM (ab 1 τόν) DF = b 
87 τοίνυν καί τοκεύξ Bekk 88 

toi suppl. Pms 89 καταλείψειν τή$ βασιλεία; διάδοχον DF: tt¡s βασ. διάδοχον 
καταλΕίψΕίν Bekk μετεδεδώκει PF Bekk 90 ένδεδώκει: έδεδώκει RFac Bekk 
άναγορεύσασθαι R 92—93 ττροττετή — βίον: ύγρόν τόν βίον άποκαλοΟσα VA: 
προπετή τούτον άποκαλοΟσα καί ante ύγρόν suppl. Am« 93 καί — βίον: 
καί ύγρόν τόν βίον εττιτωθάζούσα i. mg. et r. 10 litt. Ρ 94 έχοντα post ΰγιές add. 
Bekk 2 παρεισαίρουσα M 3 Ιλαττον M 3—4μετασχόνταΜ τε post (Ρυθμίζει ν 
add. M« είδότα MPC βασιλέα R 5 συναιρουμένων M δέ D 7 χαρί-
ζεσθαι om. D 8—10 π η — Ισχυρίζετο om. D 8 δ' ε;: δέ RM 12 τε om. Ρ 
12 λύειν έπιχειροΟσα D 13 βαλλ'ΑΗΜ Bekk 14 κοινή δεϋρο Α 15 πρώην 
om. F πρώην τά: πρώτα Μ τά τών 'Ρωμαίων Η 16 τούτο V μέν 
om. Η άνθείλκετο Η 17 συμβέβηκεν AftcD 

92 υίόν om. PH b Bekk 93 βίοτον b 
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6 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 9jl0 

έπ' έμοί δέ καί μάλα καπυρόν γελάσειε τό Πανρώμαιον, και των φρενών 
κριθείην άποπεσών, εΐ την βασιλείαν ούκ επαινετώς είληφώς, αλλ' αιμασιν 

20 ομογενών καί μεθόδοις Χριστιανών άφισταμέναις θεσμών, δεήσαν ταύτης 
άφεικέναι διάδοχον, τον μεν εξ όσφύος άποπεμψαίμην, τον δέ Μακεδόνα 
είσοικισαίμην," τον Βρυέννιον ούτω λέγων, έπεί καί έξ Όρεστιάδος 
ώρμητο· μία δ ' αύτη τών εύδαιμόνων και κρατίστων παρά Μακεδόσι 
πόλεων. τοιαύτα προς την βασίλισσαν Είρήνην εμβριθώς è Αλέξιος 

25 φάμενος, όμως και πάλιν τον μηδαμώς άποειπόντα ΰποκρινόμενος, διήγε 
την γυναίκα σκηπτόμενος αεί τον σκεπτόμενο ν · ή ν γάρ, εί καί τις άλλος, 
κρυψίνους ò άνήρ ούτος καί σοφόν ηγούμενος άεί τό περίεργον, μηδέ τα 
πολλά έξαγγελτικός του ποιητέου δεικνύμενος. 

Έγγίζοντος δέ οί του τέρματος της ζωής, ό μεν εκείτο πνέων τά λοί-
30 σθια έν τοις κατά τήν | μονήντών Μαγγάνων λαμπροτάτοις οικοδομή μα-

σιν, ό δέ παις ' Ιωάννης τον πατέρα όρών τή τελευτή πλησιάζοντα καί 
την μητέρα είδώς άποστέργουσαν και τή αδελφή την βασιλείαν μνωμένην 
κοινοΟται τό ποιητέον τοις έκ τής συγγενείας εκείνω φίλα φρονοΰσιν, ών 
τα κράτιστα ήν ò αδελφός ' Ισαάκιος. καί δή λαθών την μητέρα εΐσεισι τόν 

35 κοιτώνα τόν πατρικόν καί προσπεσών ώς δήθεν θρηνήσων ύφαιρεϊται 
λάθρα τής εκείνου χειρός τόν σφραγιστήρα δακτύλιον. sieri δ' οι κατά 
γνώμην του πατρός αυτόν φασι τόδε πεποιηκέναι, ώς δίδωσιν έννοεϊν 
τά μετά βραχύ ρηθησόμενα. αύτίκα τοίνυν ό ' Ιωάννης τούς συμφράδμο-
νας ήθροικώς καί τό πραχθέν ήγγελκώς έπί κέλλητος μεθ' όπλων προς τό 

40 μέγιστον άρχεϊον έξώρμησε, κατ' αυτήν τήν τών Μαγγάνων μονήν καί 
τάς αγυιάς ομοίως τής πόλεως ΰπό πλήθους του σύμφρονος καί τών κατά 
φήμην τών δρωμένων συναλιζομένων άστών βασιλεύς αύτοκράτωρ 
άνευφημούμενος. 

Ή βασιλίς δέ Ειρήνη καί μήτηρ τοΟ 'Ιωάννου, προς τών ούτω γινο-
45 μένων έκθαμβηθείσα, στείλασα μετεπέμπετο τόν uiòv καί παρήνει τών εν 

χερσίν άποσχέσθαι. ώς δ' ήν όλος τών δρωμένων ό 'Ιωάννης και κατ' 

21 έξ όσφύοξ : cf. supra p. 4, 85 29 sqq. : cf. Zon. 18, 28 sq. ; Ann. Comn. 15, 11, 17 

VA = a, PH, RMDF = b 

18 καί om. V 
παρρώμαιον VA 19 εί: eis HRM a c 20 καί: âv Μ τών ante Χρ. add. M 
22 Όρεστιάδοζ: Άδριανουπόλεω; P m e 25 μηδαμώς τόν PH άπειπόντα PH 
Bekk 26 σκεπτόμενον : σκητττόμενον PHD a c 29 άνέκειτο Η 30 τών Μαγ-
γάνων μονήν Μ 31 τ ή om. R 33 τοϊξ om. R 37 αυτού RM τόδε πε-
ποιηκέναι : τήν τήζ (τής: τοΰ Η) χειρός ύφελέσθαι σφενδόνην Ρ Η 38 συμφράδμονας: 
συνίστορας PH Bekk 39 κέλητος Bekk πρός: έπί D 40 Μαγκάνων R 
41 αγυιά;: αύλάς R του ante πλήθους add. D 42 συναλιζομένων ΡΗΜ Bekk: 
συναυλιζομένων in charta rest. m. alt. descr. V R D F : συνηλισμένων A Dmeyp 
άστών A m s M: αϋτώ in charta rest. m. alt. descr. V: om. A a c : άστυπόλων P H Bekk: 
αυτών RF, id. sed exp. D 44 γενομένων R 

20 Χριστιανικών Pp<= H R M F Bekk: Χριστιανών cum VAPa<= ser. D 24ό ante 
'Αλέξιο; om. Η b 
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ούδένα τρόπον της μητρός έπεστρέφετο, τόν Βρυέυνιου επρρώννυσινι 
έπιθέσθαι τή βασιλεία σνναρηγούσης αυτή s. ώς δ' ούδ' ούτω τά κατά 
σκέψιν έώρα προβαίνοντα, πρόσεισι τ ω άνδρί επί κλίνης ερριμμένω καί 
βραχείαις άναττνοαϊς τόν ζώντα ύποσημαίνοντι και βαλοΰσα έ αυτή ν τω | 50 
σώματι καταβοαται λαμπρώς του υιέως, ώς κρήνη μελάνυδρος τά δάκρυα 
χέουσα, όπως αΰτοΟ τοις ζώσιν έτι συνταττομένου την βασιλείαν ούτος 
λωποδυτεϊ εις έργα βλέψας νεώτερα, ό δε ουδέν τι προς τά είρημένα παρ' 
αυτής άπεκρίνατο, άλλοις καιριωτέροις, οία εικός, τό τής ζωής βραβεύων 
λειπόμενον τής τε μετ' ου πολύ εκδημίας φροντίζων καί τοις ψυχαγωγοίς 55 
άγγελο ις ρέπων τά όμματα, έγκειμένης δε λιπαρεστέρως τής βασιλίδος 
καί μή ενεγκεϊν όλως έχούσης τά παρά του παιδός γινόμενα, βραχύ τι 
παρεμφήνας καί βεβιασμένον μειδίαμα ό 'Αλέξιος τάς χείρας άνέσχεν εϊς 
ούρανόν, ίσως μεν επί τοις άφηγηθεϊσι διαχυθείς καί θύων ύπέρ τούτων 
θεω χαριστήρια, ειπείν δέ καί κέρτομον τή γυναικί καί σεσηρός ενιδών 60 
ώς λόγους άνακινούση περί άρχής, δτε ψυχής εφέστηκε διάστασις έκ του 
σώματος, ή καί τό θείον έξιλεούμενος εφ' οίς που και παρεσφάλη του 
δέοντος, ή γυνή δ' ου ν έκ του άναμφιλέκτου χαίρειν οίηθεϊσα τόν άνδρα 
δι' δσα παρ' αυτής ήνώτιστο, ώς ήδη των προτέρων ελπίδων διεψευ-
σμένη παντάπασι και διασφαλείσα των υποσχέσεων, βύθιον στενάξασα 65 
εϊρηκεν· ,,ώ άνερ, καί ζών ψευδοσύναις παντοίαις έκέκασο άντίφθογγον 
τήν γλώτταν πλούτων τοις νοήμασι, καί νυν δέ ώσαύτως του βίου άπαλ-
λαττόμενος άμεταπτώτως έχεις οίς καί πρώην προσέκεισο." καί ταϋτα 
μεν έφέρετο τήδε. 

Ό δέ γε ' Ιωάννης κατά τό αρχείο ν γενόμενος οϋχ εύρισκε ραδίαν τήν 70 
είσοδον, οία των φυλάκων μή προς μόνην υπενδιδόντων τήν του δακτυ-
λίου ύπόδειξιν, άλλα προσεπιζητούντων καί άλλο τι τεκμήριον του κατά 
κέλευσιν πατρικήν έκεΐσε | παραγενέσθαι. αΐ πύλαι τοίνυν του παλατιού 
χαλκείαις ράβδοις πλατείαις θάτερα των άκρων βραχύ τι μετεωρισθεΐσαι 
κατά γής βάλλονται κάντεϋθεν αυτός τε μετά ραστώνης είσεληλύθει καί 75 
συνεισήει τό όπλοφόρον καί συγγενές· ού βραχείς δέ καί των έκ του 

5 1 — 5 2 ως — χ έ ο υ σ α : cf. Horn. I 1 4 ; TT 3 

VA = a, PH, RMDF = b 
51 υίέος Bekk 52 ετι 

συνταττομένου : έτη συνταττομένου V: έτπταττομένου R 53 λωιτοδυτεΐ: κλωπεύει 
PH Bekk 55 τής τε P i r 57 καί μή ένεγκείν om. Η 58 μειδίασμα Aac RMacF 
60 καί σεσηρός τή γυναικί Bekk 61 λόγον Ρ περί αρχής άνακινούση D 
εφειστήκει Ρ Bekk: έφεστήκει Η 62 καί alt. om. VA 63 δ ' οΰν: δέ D οίη-
θεϊσα χαίρειν D 65 υποθέσεων RMF 66 καί — έκέκασο : γρ. καί πρώην βα-
θυγνωμοσύναις τταντοίαις έκέχρησο Am« ψευδοσύναις παντοίαις : μεθοδείαις (τταν-
τοίαις) DSYP F m «: τταντοίαις μεθοδείαις (μεθόδοις Η) PH Bekk 67 ώσαύτως om. Μ 
70 γε om. Η τό μέγα άρχεϊον PH Bekk 72 τι om. R 74 μετεωρισθεΐσαι 
βραχύ τι Bekk 

53—54 είρημένα 
παρ' αυτής: λεγόμενα PH Bekk: λελεγμένα b 55 τής τε: καί τής (καί om. R) Η b 
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ξύγκλυδος όχλου συνομαρτούντων ένδον είσήρρησαν, οι και διαρπάζειν 
τό προστυχόν έπεβάλοντο. των δέ πυλών αύθις έπικλιθεισών, οϊ τε εκτός 
του έπεισρέειν έπαύσαντο καΐ τό είσεφρηκός έξιέναι μή συγχωρούμενον 

80 έφ' ημέρας συχνάς έκεϊσε τω βασιλεί συνδιέτριβεν. ήγε μέν ουν τότε 
πέμπτην και δεκάτην ό Αύγουστος μήν. 

Νυκτός δ 1 έπιούσης ό βασιλεύς 'Αλέξιος του ζην άπενήνεκται, άρξας 
ένιαυτούς έπτά καί τριάκοντα και ήμισυ μηνός σύν τοις τέσσαρσι. κατά 
δέ την εω εύθύς μεταστέλλεται ή μήτηρ τον ' Ιωάννην εις την του πατρι-

85 κοΟ σκήνους εξιέναι πομπαίαν πρόοδον, αΰτίκα μάλα άρθησομένου τε καΐ 
άχθησομένου εις ή ν εκείνος εδείματο Χριστώ τω Φιλανθρώπω μονή ν. 
ούκ είχε δ' αύτη και πειθόμενον, αλλ' ή ν προς την μετάκλησιν άνανεύων, 
ού Θέσμια μητρός παρορών ή την πατρικήν τιμήν άπωθούμενος, αλλ' ότι 
τό νεοπαγές ύπεβλέπετο της άρχής καί τούς άντιζήλους έδεδίει θερμόν ετι 

90 έγκυμονοϋντας της βασιλείας έρωτα, όθεν αύτός μέν ώς οί πολύποδες 
των πετρών έξείχετο τών αρχείων, τό δέ πλείστον της μεθ' έαυτου συγ-
γενείας διαφήκεν είς τήν πρόοδον του πατρός. 

Ημερών δέ ου συχνών διαγενομένων τήν είς τά αρχεία | πάροδόν τε 
καί εξοδον άνηκε τω βουλομένω παντί τών τε κοινών πραγμάτων έφή-

95 πτετο, καθάπερ ήρεϊτο, ώς ήδη έν τω άσφαλεϊ καθεστώς, άλλα καί τοις έκ 
ι γένους καί οίκειώσεως αύτω προσεγγίζουσι κατά τό άνάλογον προσφερό-

μενος αρμοδίους έκάστω άπένεμε τάς τιμάς, τω γε μήν Ίσαακίω τω κα-
σιγνήτω προστετηκώς συμφυής καί όμόπνους έδείκνυτο, καί ώς φιλουντι 
μέν υπέρ άπαντας, μάλιστα δ' ώς τά πάντα ή τά πλείω είσενεγκόντι πρός 

5 τήν κατάσχεσιν της άρχής· τούτον γάρ καθισταμένης Ιτι της βασιλείας 
καθέδρας τε καί τραπέζης έξ ίσου κοινωνόν παρελάμβανε καί μετεδίδου της 

82 Alexius I Comnenus mortuus die 15 mens. Aug. a. 1118; cf. Ann. Comn. 15, 13 

90—91 ώς — πετρών : cf. Horn, ε 432—4; Ion. Chium TrGF 36 (Snell); 
Macar. 4, 26; 7, 21 

VA = a, PH, RMDF = b 

77 είσέρρευσαν VD: είσέβησαν MP° 78 έπικλεισθεισών PP° R 
Bekk τ' Bekk: TOÖ V 79 είσττεφρηκός M 85 μάλα: spatium Η 87 
αώτ̂ ί Bekk 88 μητρός: πατρός RMDF τήν om. D 89 ύπεβλέπετο : ύπεβου-
λεύετο H m s 90 τόν Ιρωτα Ρρ° Bekk μέν αυτός R 92 τήν πρόοδον: γρ. 
τήν έπιτάφιον Ame 93 οϋ om. PH Bekk άρχαΐα VRMac 1 αύτοίς post άνάλο-
γον add. Bekk προσφερόμενοι RM 2 (άπέ)νε(με) P l r 2—3 κασιγνήτω: 
Κομνηνω R 3 καί post προστετηκώς add. VA 4 δέ Μ τά πάντα ή τά 
πλείω Ρ, ubiTàpr. et ή i. r., Η Bekk: τα πλείω ή τά πάντα V : πάντα ή τά πλείω cum b 
ser. A 5 κατάσχεσιν : ίπίβασιν PH Bekk : κατάστασιν Μ τοϋτο δή κ. Η έτι : 
έπΐ RK 6 τε post ίσου add. Η 

2 άπένειμε (προσένειμε Μ) Η b Bekk τάς om. b Bekk hab. Sc 4 τά pr. om. b 
είσενέγκαντι H b Bekk 
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άναρρήσεως, όττοίσ έπιπρεπής τ φ του σεβαστοκράτορος άξιώματι, φ 
προς του πατρός 'Αλεξίου τετίμητο Ίσαάκιος. καί φροντιστάς δέ τών 
δημοσίων πραγμάτων προυβάλετο έκ των καθ' αίμά οί προσεγγιζόντων 
τον Κομνηνόν Ίωάννην, δν καί τω του παρακοιμωμένου τετίμηκεν ίο 
άξιώματι, καί τον Ταρωνίτην Γρηγόριον, γεγονότα πρωτοβεστιάριον. 
άλλ' ó μέν, ότι μή τ φ δακτύλω τό πάν διεπέττευε, σοβαράν προφαίνων 
όφρύν καί φρονηματιώδης ώς οΰ τις άλλος δεικνύμενος τόν φροντιστήν 
άπεφορτίσατο τάχιον · ό δέ γε Γρηγόριος της προκειμένης έχόμενος μηδέ 
μακρά βιβάς ή γοΟν έπεκτείνων πόδας ύπερβαθμίους μονιμωτέρας Ισχύος 15 
μετείληχε. παρεζεύχθη δ' ές ύστερον τουτωΐ καί τις Γρηγόριος ετερος, φ 
Καματηρός ή έπίκλησις. ό δ' άνήρ ούτος λόγιος μέν, τό δέ γένος ούκ 
άριπρεπής ούδ' έπίπαν εύπάρυφος, τ φ βασιλεΐ δ' Άλεξίω προσληφθείς 
καί τοις υπογραμματευομένοις κατα|λεγεις τάς επαρχίας άμφεποτδτο 
κάκ του τάσσειν φόρους ταύταις πλοΟτον τιθαιβώσσων βαθύν ήράσθη 20 
κατά κήδος βασιλεΐ συναφθήναι. ούκοϋν και προσπλακείς μια των αύτοΰ 
συγγενών λογοθέτης των σεκρέτων προβάλλεται. 

"Ισχυε δ' υπέρ πάντας παρά τφδε τ φ βασιλεΐ καί τάς πρώτας έκαρ-
πουτο τιμάς ό Άξούχ Ιωάννης, ή ν δ' ούτος Πέρσης τό γένος, της δέ 
Βιθυνών προκαθημένης πόλεως Νικαίας υπό τών έσπερίων άλούσης τα- 25 
γμάτων, ήνίκα της ές Παλαιστίνην πορείας εΐχοντο, συνέχεται καί αύτός 
καί τ φ βασιλεΐ Άλεξίω δώρον παρέχεται, ήλιξ δ' ών Ιωάννη τ φ βασι-
λεΐ συμπαίστωρ αύτφ προσείληπτο καί τών οίκιδίων καί προκοίτων ό 
προσφιλέστερος κρίνεται, έπεί δ' έπέβη της βασιλείας, πασαν ύπερανέβη 
πρεσβυτέραν παραδυνάστευσιν, μέγας τιμηθείς δομέστικος, ώς καί πολ- 30 

25 Nicaea capta die 19 mens. Iun. a. 1097 

15 μακρά βιβάς: Horn. Η 213 έπεκτείνων — ύπερβαθμίους : 
ci. supra ρ. 3, 44 

VA = a, PH, RMDF = b 

10 τε post τόν add. Η 13 φρονηματώδης 
Bekk τών κοινών post φροντιστήν add. Ame PH Bekk 14 καί μηδέ D 15 
ύπερβάθμια F 17 έλλόγιμος Ρ Η Mp« Bekk μέν om. Pa c Η τό δέ γένος om. V 
18 ευπρεπής Bekk 21 αύτοΰ : έκεΐνου (cf. b) Bekk 22 τοϋ σεκρέτου D 23— 
24 τιμάς έκαρποϋτο R 24 Άξοΰχος PH Bekk 25—26 υπό — εΐχοντο : της τών 
Περσών δυναστείας (έπικρατείας Η) άπαλλαγείσηζ, δτε Βαιμοϋνδος της ές Παλαιστίνην 
πορείας εϊχετο PH Bekk 29 προφιλέστερος Α ύπερανέπτη Α 

11 γεγονότα: όντα PH b Bekk 14 γε om. P«»Hb 
Bekk 15 έκτείνων PH b Bekk 16—17 φ — έπίκλησις om. H b 17 λόγιμος 
b 17—18 μέν — εύπάρυφος om. H b 18 τ φ βασιλεΐ δέ προσληφθείς 'Αλεξίω 
(τώ ante Άλεξίω add. Η) PH b Bekk 19—22 τάς —-συγγενών: καί κατά κήδος 
αΰτφ συναφθείς ώς μις* τών έκείνου (έκείνου :τής μητρός έκείνω Η) συγγενών προσπλακείς 
H b 22 προυβέβλητο PH b Bekk 29 προσφιλέστατος PH b Sc Bekk 
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λούς των έριτίμων κατά γένος βασίλειον άποβαίνειν του ίππου καί τού-
τω άπονέμειν προσκύνησιν κατά συγκυρίαν ύτταυτιάζοντσς. ήσαν δε τω 
άνδρί τωδε ού μόνον χείρες δεδιδαγμέναι προς πόλεμον, άλλά και προς 
εΰποιΐαν των δεομένων όξεϊαί τίνες καί ευκίνητοι, άτάρ τό ευγενές της 

35 γνώμης καί έλευθέριον τό μή έχον ούτω του γένους τά πολλά συνεσκίαζε 
καί ποθεινόν παρά πδσι τόν Άξούχ άττειργάζετο. 

Άλλ ' οΰπω ένιαυτός ακριβώς τω βασιλεΐ διεγένετο, και καττύεται 
τούτω παρά τών εκ γένους έπιβουλή, καθ' δν οΰκ | εχει τις τρόπον ει-
πείν, κατ' αύτοϋ βαρυμηνιώντων καί δμμα οί έπιρριπτούντων βάσκανον. 

40 άμέλει τοι καί σύστρεμμα τεκτήναντες πονηρόν καί πίστεις δόντες άλλή-
λοις τω Βρυεννίω πάντες προστίθενται καί παραχωροϋσι τούτω της βα-
σιλείας ώς λογικών εν μεθέξει δντι παιδεύσεων καί είδος τυραννικόν 
προφαίνοντι και κατά κήδος προφερεστέρω βασιλικόν · ώς γαρ φθάσαντες 
εϊπομεν, τη του βασιλέως αδελφή τη καισαρίσση "Αννη συνέζευκτο, 

45 ήτις δή της τών επιστημών πασών έπόχου φιλοσοφίας έδείκνυτο μέλημα 
και προς πασαν ερρύθμιστο μάθησιν. τάχα δ ' άν καί νυκτός έπέθεντο μεθ' 
όπλων τών φονουργών αυλιζομένω τω βασιλεΤ κατά τό μικρόν άποθεν 
τών χερσαίων πυλών ίππήλατον Φιλοπάτιον, δώροις προδιαφθείραντες 
άδροις τόν επί τών εΐσόδων της πόλεως, εί μή τό είωθός ύπόνωθρον καί 

50 χαλαρόν προς βασιλείας έπίθεσιν της εγχειρήσεως επαυσε τόν Βρυέννιον, 
αύτόν τε μένειν κατά χώραν παραβιάσαν τών ξυνθηκών λαθόμενον, καί 
κατασβέσαν τό θερμόν τών συνελθόντων φρόνημα· δτε καί λέγεται την 
καισάρισσαν "Ανναν πρός τό χαϋνον του ταύτης ανδρός δυσχεραίνουσαν 
ώς πάσχουσαν δεινά διαπρίεσθαι καί τή φύσει τά πολλά επιμέμφεσθαι, 

55 ύπ' αΐτίαν τιθεΐσαν ούχί μικράν ώς αύτη μεν διασχοϋσαν τό άρθρον καί 
εγκοιλάνασαν, τω δε Βρυεννίω τό μόριον άποτείνασαν καί σφαιρώσασαν. 

37 οΰπω : i. e. ante diem 15 mens. Aug. a. 1119 

33 χείρες — πόλεμον: cf. Ps. 17, 35 40 σύστρεμμα — πονη-
ρόν: cf. Num. 32, 14; Sir. 11, 33; Nie. Or. 104, 16—17 45 της — φιλοσοφία* : cf. 
Nie. Or. 150, 32—33 

VA = a, PH, R M D F = b 

32 ύτταντιάζοντοί R : — ες D 35 ούτως V 36 ΆξοΟχον PH 
Bekk είργάζετο P a c Η 38 έκ TOÖ γένους A R D F Sc 42 καί post βασιλεία? 
add. VA έν μεθέξει όντι : μετόχω PH Bekk 44 του om. VA a c "Αννη om. D 
46—47 μεθ' όπλων om. Η: καθ' όπλων H s 47 τό om. R 48 πυλών om. Μ 
51 παραβιάσαν om. V 54 την φύσιν PH Bekk 54—55 τα — μικράν i. r. 20 
litt, et mg. Ρ 54 μέμφεσθαι Η 55 ύπ' — μικράν om. Η ένδιασχοϋσαν 
Bekk 55—56 καί — σφαιρώσασαν i. r. 30 litt, et mg. Ρ 

33 τωδε : τούτω PH b Bekk 39 έπιρριπτόν-
T C O V b 55—56 καί εγκοιλάνασαν et καί σφαιρώσασαν om. Η b, suppl. m. alt. Dä 
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Φωραθέντων δ' ημέρας των όμοτών ούδένες μέν αυτών ες τό σώμα 
διελωβήθησαν ή καθυπεβλήθησαν μάστιξι, των δέ ουσιών εστέρηνται 
άπαξά|παντες. μετά δέ τινα καιρόν και αύται τοις πλείοσιν αύτών 
απεδόθησαν, εξ αύτής της πρωτεργάτιδος της επιβουλής "Αννης της 60 
καισαρίσσης του βασιλέας άρξαμένου φιλανθρωπεύεσθαι. 

'Αρχήν δ' εσχε τοιάνδε τό ούτωσί γεγονέναι. την êv χρυσω και 
άργύρω καί πλούτω παντοδαπω καί ποικίλο ις έσθήμασιν ούσίαν της 
καισαρίσσης καθ' ενα δόμον συνειλεγμένην ó βασιλεύς 'Ιωάννης έπιστάς 
έθεατο, ναι μην καί είττώυ ώς ,,ή τάξις έπ' έμοί πως άντέστραπται · τό μέν 65 
γάρ συγγενές πολέμιον εΰρηται, τό δ' αλλότριο ν φίλιον· καί δια τούτο 
χρεών καί τά του πλούτου προς τούς φιλοϋντας μεταρρυήναι", πάντα 
είληφέναι τον μέγαν προσετετάχει δομέστικον. ò δ' εΰχαριστήσας επί 
τούτοις τω βασιλεϊ φιλοδωρίαν μεγίστην μεταδιώκοντι ήτησεν ένδοθήναί 
οί τά εικότα διαλεχθήναι. ώς ούν έλαβε τό ένδόσιμον, ,,είκαί βιαίων" είπε 70 
„πραγμάτων καί πολλής αδικίας γεμόντων ήρξεν, ώ βασιλευ, ή ση αδελ-
φή καί έργοις αΰτοϊς τό συγγενές άπωμόσατο, αλλ' ούχί και τήν έκ της 
φύσεως κλήσιν καθάπερ καί τήν σχέσιν άπεβάλετο. άγαθοΰ τοίνυν βασι-
λέως καί εισέτι κασίγνητος μένουσα εκ μετανοίας τό φίλτρον αύθις άνακα-
λέσεται, όπερ έκ παρανοίας άρτι απώλεσε, τη φύσει χρησαμένη συλλή- 75 
πτορι. φεϊσαι ούν, ώ δέσποτα, της τω σω κράτει προσκεκρουκυίας ομο-
γενούς καί κόλασον τω φιλανθρώπω λαμπρώς ήδη της σης αρετής ήτ-
τασθαι ομολογούσαν · δός δέ αυτή καί τά κατ' όψιν προκείμενα, ούχ ώς 
όφείλημα δίκαιον, αλλ' ώς δόμα | έκούσιον, έπεί καί δικαιότερον ταΟτα 
ΙμοΟ κτήσαιτο, κλήρον όντα πατρώον κάπί τό γένος αύθις διαβησόμενα." 80 
τούτοις ό βασιλεύς πεισθείς, ή άληθέστερον ειπείν αίδεσθείς, σύν προ-
θυμία περατοΐ τήν παραίφασιν, φάμενος ώς ,,εΐην του άρχειν άνάξιος, ει 
σύ περί τό γένος τούμόν κριθείης φιλανθρωπότερος καί κέρδους περιττού 
καί προχείρου άνώτερος." άμέλει τοι καί δίδωσι πάντα τή καισαρίσση καί 
σπένδεται. 85 

VA = a, PH, RMDF = b 

57 οΰδέν γε μέν F ουδέν ές μέν ές τό σώμα αύτών R 59 αυτών om. V 60 
έπεδόθησαν Η 60—61 της Καισαρίσσης om. D 62 γεγονός PH Bekk 65 
έντέτραπται V : άντέτραπται R 68 δέ Ρ Bekk 68—69 έπΐ τούτοις om. Η 69 
ήτησεν: ήκουσεν F 70 εφη Bekk 71 ώ βασιλεϋ, ηρξεν V 72 ει ante καί 
add. Ms τό — άπωμόσατο: γρ. τήν καθ' αίμα οίκείωσιν άπωμόσατο Am« 73 
καθάπερ—άπεβάλετο: μετήμειψεν VA 74 έτι R 76 ώ Ps 78 αύτη om. 
VA 80 αύθις: αύτη ΡΗ 82 άνάξιος τού άρχειν Bekk 

74 καί om. Η b Bekk 75 ô νύν έκ παρανοΐας άπώλεσε PH b Bekk 76 ώ om. Η b 
79 όφλημα b Bekk (όφείλημα hab. Sc) 
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Είρήνη δέ ή μήτηρ καί βασιλίς κατ' ούδένα τρόπον έλήλεγκται της 
έπι βουλής μετέχουσα του υίοϋ· μδλλον μέν ούν καί σοφόν τι λόγιο ν 
εσέπειτα γνωματεύσαι λέγεται, μαθοϋσα τά μελετώμενα, ώς δεϊ βασιλέα 
μέν ούχ ύπόντα ζητεί ν, παρόντα δέ μη μετακινεΐν, καί ώς „οίας μοι τάς 

so ώδϊνας οί σφαγείς έχάλκευον του υίοϋ, δριμυτέρας δήπουθεν ών εν τω 
τίκτειν ττεττείραμαι, ότι και προς φως αί μέν κατήπειγον τό κυοφορούμε-
νον, αί δ' έξ αδου κευθμώνων διά μέσων μου των σπλάγχνων χωρουσαι 
λυπεΐν αθάνατα ήμελλον." 

Ό δέ βασιλεύς τους Πέρσας όρων παρ5 ουδέν Θεμένους τάς προς τόν 
95 έαυτοΰ πατέρα ξυνθήκας καί παμπληθεί των πόλεων καταθέοντας, όπόσαι 
ι περί Φρυγίαν και ποταμόν τόν Μαίανδρον ιδρυνται, έαρος επιστάντος 

εξεισι κατ' αυτών καί συμβολών μάχαις πολλάκις έκράτησε τήν τε Λαο-
δίκειαν χειρωσάμενος τείχεσι περιέβαλε καί τόν Άλπιχαράν μετανάστη ν 
εθετο, δς την ταύτης φρουράν επεπίστευτο, και τά λοιπά προς τό δέον 

5 καταστησάμενος νόστου έμνήσατο. 
Kai I μικρόν τι τω Βυζαντίω ένδιατρίψας σκηνίτης γίνεται πάλιν, 

τών αρχείων άπαναστάς. ην γαρ τάς τών βαρβάρων έπιδρομάς φυλατ-
τόμενος καί ώς εχον λυμαίνεσθαι τό άνέτοιμον ύφορώμενος. όθεν χρονίζειν 
ήρεϊτο μάλλον τοις εξωθεν, δύο τά κάλλιστα κατορθοΰν εντεύθεν οίόμενος, 

ίο τήν τε φυλακήν τών οικείων χωρών, ην ώς τά πολλά βραβεύει τό θύραυ-
λον, καί τήν είς τά πολέμια έργα τριβήν τε καί άσκησιν τών ταγμάτων 
άφισταμένων του οίκουρεΐν καί ώς βαφή σίδηρος τοις έκ της καυστήρας 
μάχης ίδρώσι παγιουμένων. 

Χειρωσόμενος τοίνυν άιτήει την κατά Παμφυλίαν Σωζόπολιν. ώς δέ 
15 δυσάλωτος έδόκει τις είναι διά τε τό έγκαθήμενον ένδον όπλιτικόν καί τό 

1 ver est a. 1119 7 όσταναστάς : vere a. 1120 

94 sqq.: cf. Cinnam. 5, 15 sqq. 5 νόστου έμνήσατο: cf. Horn. Κ 509; γ 142 
12—14 καυστηρδς μάχης: cf. Horn. Δ 342; Μ 316 14 sqq.: cf. Cinnam. 6,5 sqq. 

VA = a, PH, RMDF = b 

87 κατά ante του υίοϋ add. Bekk 87—88 
έσέπειτα καί σοφόν τι λόγιον Bekk 90 όδύνας D Bekk ών : τών HD δτε D 
93 i μέλλον VA 1 Ιδρυνται: ϊδωνται Α 2 καί — μάχαις i. r. 12 litt.P μάχαις 
om. Η 3 'Αλπιχαράν VHSc Bekk: Άλπιχαρδν APD1"*: 'Αλτπχράν R: 'Αλπιχρδν 
MDsyp F 5 καταστησάμενοι RMae : μεταστησάμενος H 6 σκηνήτης VDSc: 
σκηνήτις APHRM 9 μδλλον ήρεϊτο HR τοϊς εξωθεν: τή Θυραυλία Η Bekk: τή 
θυραυλία τοις ΙξωΘεν i. mg. et r. 10 litt. Ρ : τή θυραυλεία ante τοις εξωθεν suppl. Am« 
Ινταυθα Ρ: ένταϋτα Η 10 θύραυλον: ύπαιθρον ΡΗ Bekk 11 ές Bekk 12 
καυστήρας om. V suppl. Ame 13 μάχης : δρόσου Bekk παγιουμένοις RMDF : 
παγουμένων HDS 

91 ώδίνων post τίκτειν add. PH Bekk: είληθυιών post τίκτειν add. b, sed exp. D 
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δυσέμβολον της θέσεως καΐ περίκρημνον, τοιόνδε τι μηχάνημα κατά θείον 
μέτεισι. δύναμιν ίππικήν Πακτιαρίω τινι παραδούς έντέλλεταί oi συνεχώς 
τη Σωζοπόλει ένιππάζεσθαι κάπΐ τοις τείχεσιν άφιέναι βέλεμνα, εΐ δ' 
έπεξέλθοιεν οί πολέμιοι, φεύγειν άμεταστρεπτί, μηδ' έφεστάναι προς πόλε-
μον, παριέναι δ' ούτω καΐ τάς μικρόν άποθεν της πόλεως σννεπτυγμένας 20 
καί λοχμώδεις άτραπούς. ό μέν ou υ κατά την βασιλική ν παραίφασιν 
έπραττε ν ώς δέ ή έπιδίωξις επί πολύ καί πολλάκις προς των Περσών 
έγίνετο έκχεομένων της Σωζοπόλεως, κατασοφίζεται. το άντίπαλον ό 
Πακτιάριος ύποκαθίσας λόχον έν τοις στενοϊς. έν μια ou ν των καταδρο-
μών οί μέν Τούρκοι μή προσκεψάμενοι τό | ένέδρευμα συντονώτερον 25 
όμοϋ καί πορρώτερον όπίσω τών 'Ρωμαίων έδίωκον, ώς καί τάς δυσχω-
ρίας άπερισκέπτως παραδραμεϊν· οί δ' έλλοχώντες 'Ρωμαίοι έπεί είδον 
άπεριμερίμνως τούς Πέρσας όπίσω τών έκ της συμμορίας αυτών έπιόντας 
άνέτορ παντί ρυτήρι καί προς ουδέν ετερον άφορώντας ή τό καταλήψεσθαι 
τούς έκδιδράσκοντας, αύτίκα δη μάλα άναστάντες εύθύ της Σωζοπόλεως 30 
ιενται. μετά βραχύ δέ καί τών φευγόντων έπιστραφέντων, έν μέσω συλ-
ληφθέντες οί Τούρκοι καί μήτε τη πόλει προσεπεγγίσαι δυνάμενοι, μήτε 
διαδρδναι τούς όπισθεν έπιφανέντας ισχύοντες, οί μέν σαγηνεύονται, οί 
δέ καί ξίφους γίνονται πάρεργον, ού πολλοί δέ καί τή τών ίππων άρετη 
διασφζονται. καί ούτως ήλω προς 'Ρωμαίων Σωζόπολις évi βουλεύματι 35 
τοΟ βασιλέως σοφώ. έκ δέ τοΟδε τό φρούριον παρεστήσατο, δ ' Ιερακο-
κορυφήτις ώνόμασται, καί πλείστα ετερα πολίχνια καί έρύματα ύπηγά-
γετο, πάλαι μέν 'Ρωμαίοις ύπόφορα, τοις δέ Πέρσαις τότε σπενδόμενα. 

Περί δέ τό πέμπτον ετος της αύτου βασιλείας Σκυθών διαβάντων τον 
"Ιστρον καί τα Θρακώα μέρη ληϊζομένων καί τα έν ποσίν άφανιζόντων 40 
του τών άκρίδων άκριβέστερον έθνους, εξεισι κατ' αύτών τάς 'Ρωμαϊκάς 

39 τό πέμπτου ετος: 15. 8 .1122—14. 8. 1123 an 1. 9. 1121—31. 8 . 1 1 2 2 ? 

16 κατά θείον: cf. Karathanasis 8 29 άνέτω παντί ^υτηρι: cf. Apost. 12, 63 
(όλω ^υτήρι) ; Nie. Or. 10, 11 39 sqq. : cf. Cinnam. 7, 15 sqq. 

VA = a, PH, R M D F = b 

16 σκοπόν post θείον add. Bekk 17 παραδιδούς δι sscr. A 
20 κατά ante μικρόν add. Η 21 τήν om. R 22 καί — τών i. r. 8 litt, et mg. Ρ 
καί πολλάκις om. Η 23 Σωζοπόλεως A m «: πόλεως VASc 25 ένέδρευμα: τοϋ 
Πακτιαρίου στρατήγημα AmKYP P H 26 όμοϋ καί πορρώτερον om. Μ 27 πα-
ριέναι Ρ Η : περιδραμεϊν R 28 όπίσω : κατά νώτου A m ePH τών — αυτών i. 
mg. et r. 5 litt. Ρ τών — συμμορίας om. Η 31 μετά δε βραχύ Ρ Η 32 της 
πόλεως Η post δυνάμενοι add. διά τούς έκ τών λόχων προδραμόντας 'Ρωμαίους 
πρός τήν τών εΙσόδων κατάληψιν Α"1« P m « Bekk 36 Ίερακοκορυφήτις V F S c : 
-φήτης AH: -φίτης A S RD: -φίτις Ρ : (ίερα)κοκορυφή τις Μ: ίερακοκορυφή τίς U : ΐερά 
κορυφή τίς Κ Ν : Μερακορυφίτου Ephr: Ίερακοκορυφΐτις Bekk: Μερακορυφίτης Cinnam. 
7, 12 39 έαυτοϋ D 41 κατ' αύτών: κατά τούς Σκύθας ό αυτός βασιλεύς R 

24 γοΰν P a c ? b Bekk 28 αύτών : σφών Η b Bekk 30 αύτοί ante άναστάντες 
add. P H b Bekk 
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14 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 19120/1 

άθροίσας δυνάμει καί ώς ενή ν όπλισάμενος γενναιότατα, ού δια το πλήθος 
μόνον τών πολεμίων μηδ' ύποπϊπτον σχεδόν άριθμώ, άλλα και διά | 
τό χρδσθαι μεγαλαυχία καί συν κόμπω τραχύτερον έπιέναι τό βάρβαρου, 
είς μνήμην άγου, ώς εοικε, τά πονηθέντα οΐ πρότερον, ή νίκα τα των 'Ρω-
μαίων σκήπτρα διεΐπεν ό Κομνηνός 'Αλέξιος, δτε εϊχετο Θράκη καί τά 
πλείστα της Μακεδονίας ήρήμωτο. 

Τά μεν ουν πρώτα στρατηγική μεθόδω χρώμενος ό βασιλεύς δι' 
αποστολής όμογλώττων του των Σκυθών άποπειρδται στρατεύματος, 
εϊ πως ες ομολογίας ξυμβαϊεν καί του διά μάχης χωρεϊν άποσταιεν πάντες 
ή γοϋν ενιοι, πρός πλείους διηρημένοι φυλάς καί διακριδόν στρατήγια 
βάλλοντες, έφελκυσάμενος ουν τόνδε τον τρόπον τινάς των παρ' αύτοΐς 
τά πρώτα φερόντων ττασαυ φιλοφροσύνην έπ' αύτοΐς επιδείκνυται, ού 
περιττός μόνον έστιάσεις αύτοΐς παραθέμενος, άλλά καί σηρικοΐς κατα-
γοητεύσας ίματισμοΐς και κυπέλλοις καί λέβησιν άργυρέοις ύπαγαγόμε-
νος. καί τοις δελέασι τούτοις τά τών Σκυθών ύποχαυνώσας φρονήματα 
εγνω μη καιρόν είναι μελλήσεως, άλλ' έπάγειν αύτοϊς τάς δυνάμεις κάκ 
του αύτίκα συντάξασθαι, εως ετι τάς γνώμας εχοντές εισιν άμφιβόλους καί 
ρέπουσι πρός άμφότερα, καί 'Ρωμαίοις μεν διανοούμενοι σπείσασθαι διά 
τά σφίσιν επαγγελλόμενα, θαρροΰντες δέ καί τόν πόλεμον ώς του νικδν 
εθάδες πάλαι γενόμενοι. 

"Αράς τοίνυν έκ τών τής Βερόης μερών (έκεΐσε γάρ έστρατοπεδεύετο) 
κνεφαϊος τοις Σκύθαις συρρήγνυται. γίνεται τοίνυν φρικαλέα τις συμβολή 
καί καταπληκτικωτέρα τών πώποτε μάχη συνίσταται · οι τε γάρ Σκύθαι 
γενναίως έδέξαντο τό ήμέτερον στράτευμα τή τών ίππων έπελάσει καί 
τ ή I τών τοξευμάτων έπαφέσει καί ταΐς βοαϊς εν ταϊς έμβολαις δυσαντί-
βλεπτοι δεικνύμενοι, και 'Ρωμαίοι καθάπαξ εν τω άγώνι γενόμενοι ώς 
ήττήσοντες ή θανούμενοι προύθεντο μάχεσθαι. και αύτός δε βασιλεύς, 

45—47 τα (pr.) — ήρήμωτο: a. 1087—1091; cf. Ann. Comn. 7, 9 sqq. 

62 έστρατοπεδεύετο : cf. Cinnam. 7, 17—18 

VA = a, PH, RMDF = b 
42 συναθροίσας V οΰχΐ 

V 43 μηδ ' : μή VAD 45 oí om. Η των om. P H D F Bekk 46 οί(χετο) P i r : 
ώχετο D 48 χρησάμενοξ R 49 άπεπειρδτο VA: άποπειρασάμενος Sc 51 
πρός: είς Bekk (στρατήγι)α ΡΡ°: -ον Η 52 έλκυσάμενος V 54 μόνον πε-
ριττά? Bekk: περιττάς (εστιάσει; cancell.) αύτοίς μόνον Ιστιάσεις D 55 υπαγόμε-
νος P a c HMF 61 γενόμενοι πάλαι Η 62 Βερρόης D K 63 συρρήγνυσι VA 
66 Tais —εν om. M 68 προέθεντο VA: προυκειντο Η Ό ante βασιλεύς add. 
(init. lin.) M 

42 γενναιότερον PH b Sc Bekk 45 άγων PH»° b Sc Bekk 50 eis Hb, sed ês F 
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Bekk 21/2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 15 

tous εταίρους έχων μεθ' έαυτοϋ καΐ δσον περί την του σώματος φυλακήν 
άποτέτακτο, άεί πως έπεβοήθει τοις κάμνουσι μέρεσιυ. 70 

Αυτό μέντοι το Σκυθικόν κατά τόνδε τον πόλεμου και τοιοϋτόν τι 
έκακοτέχνησεν εκ προσκέψεως, ποριζούσης αυτώ της ανάγκης τά δέοντα, 
συναγαγόν δη πδσαν άμαξαν εις σχήμα περιφερές αυτάς διατίθησι· και 
τούτων άνωθεν στήσαντες μοϊραν οΰκ όλίγην έκ του σφών στρατεύμα-
τος όσα και χάρακι εχρώντο τω μηχανήματι και πολλάς δι' αυτών 75 
εγκαρσίους παρόδους ρυμοτομήσαντες, βιαζόμενοι μεν υπό 'Ρωμαίων και 
τά νώτα προς την τάξιν τών προσώπων μετατιθέμενοι, ώσπερ τείχος 
εχυρόν τάς άμάξας είσέτρεχον και διετίθουν ούτω τήν φυγήν προς τό ευ, 
είτ' αύθις εκείθεν μετ' άνοχήν ώσεί δια πυλών άνακλινομένων εκπίπτοντες 
εργα χειρός ανδρείας έδείκνυον. και ή ν τό γινόμενο ν τοΟτο τειχομαχία τις 80 
ακριβής εν μέση πεδιάδι σχεδιασθείσα παρά Σκυθών, ώς συμβαίνειν εκ 
τοϋδε τά τών 'Ρωμαίων έπ' άτελέστοις μογεϊν. 

ΤΗν ούν τηνικαΰτατόν * Ιωάννην όρδν σοφόν τι χρήμα τοΤς υπ' αυτόν 
καθιστάμενον · où γαρ αγαθός μόνον καί ποικίλος τό ήθος έδείκνυτο σύμ-
βουλος, άλλα καί πρώτος παρείχε πέρατι όπόσα στρατηγοΐς και τά- 85 
γμασινύπετίθετο.τόδέδήκαινόν καί πολλή ν | έκείνω μαρτυροϋντήνεύσέ-
βειαν, όπότε τών 'Ρωμαίων ai φάλαγγες εκαμνον έπιβριθόντων τών πολε-
μίων καί συμπιπτόντων παραβολώτερον, τήν της θεομήτορος εικόνα παρ-
εστώσαν εχων, μετ' οιμωγής έμβλέπων, ελεεινοΤς τοις σχήμασι θερμό-
τερα τών εναγωνίων ίδρώτων κατέλειβε δάκρυα, καί ήν οΰκουν εις κενόν 90 
διαπροατόμενος οϋτωσί, αλλ' εκ του μάλα αϋτίκα τήν έξ ύψους θωρα-
κιζόμενος δύναμιν τάς Σκυθικός έτροποϋτο παρεμβολάς, ώς Μωϋσής 
πρότερον τη τών χειρών έκτάσει τάς Άμαληκίτιδας ϊλας ένέκλινεν. 

Άναλαβών δε καί τους υπασπιστάς, οΐ περιμήκεσιν άσπίσι καί πέλυ-
ξιν έτεροστόμοις φράγνυνται, ώσεί τείχος άρρηκτον τοις Σκύθαις άντιπρο- 95 

72 ποριζούσης — δέοντα: videtur variatio 
prov. „facere ex necessitate virtutem"; cf. p. 285, 67; 459, 49; 493, 78; Nie. Or. 32, 
9 91—92 τήν —δύναμιν: cf. Luc. 24,49 92—93 ώζ — Ινέκλινεν: cf. Exod. 
17, 11 sqq. 

VA = a, PH, RMDF = b 

69 δσον: ôç V φυλακήν: γρ. φρουράν Ams 70 άπετέτακτο D 
-σι sscr. et μέρεσιν i. r. Ρ 71 καί om. Pa cH Bekk 73 oútoís τίθησι D 
78 εχυρόν VADF Bekk: όχυρόν Ρ, ubi ò i. r., RSc: ίσχυρόν M: όχειρόν H 82 
τών hab. Pp° 84 τό ήθος καί ποικίλο? D ττοικίλον Η 85 πέρατι : γέροντι R : 
om. Μ 86 κοινόν DF 91 οϋτωσίν V άλλ' — μάλα i. r. 8 litt. Ρ μάλα om. Η 
θωρακίζαμε vos τ ιΊυ εξ ύψους Η 92 Μωσήζ ΡΗ 93 άνέκλινεν Η 94 ο ΐ : ο ι κ α Ι Η 
95 άντιπροσβάλλεται Ρ 

70 μέρεσιν om. H b Sc 75 χαρακώματι (χαρακω . . . . Η) άπεχρωντο P H b Sc 
Bekk 77 μετατιθέντες PH b Sc Bekk 82 τών om. H b Bekk 
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16 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ Bekk 22/3 

1 βάλλεται, άμέλει καΐ ύπ ' αύτώυ διαλυθέντος του έκ των αμαξών έρματος 
καί είς χείρας ούτω του πολέμου συνερχομένου, γίνεται των έναντίων 
τροπή καί φυγή άκλεής καί 'Ρωμαίων ευθαρσής έπιδίωξις. κατά χιλιο-
στύας τοίνυν πίπτει το άμαξόβιον καί διαρπάζονται χάρακες · το δέ συλ-

5 ληφθέν δορυάλωτον καί αριθμού κρεϊττον όρδται, ώσπερ καί τό προσ-
ρυέν αϋτόμολον τ ω πόθω των ζωγρηθέντων ομογενών, ώς έκ τούτου καί 
κώμας συνοικισθήναι καθ' έσπέριόν τινα λήξιν 'Ρωμαϊκήν, ώυ καί εισέτι 
σμικρά ούχί πάνυ έμπυρεύματα σώζονται, ουκ ολίγους δέ καί είς σπείρας 
καταλεγήναι συμμαχικός, άποδοθήναι δέ καί μοίρας πλείονας συνειλημ-

ιο μένας τη στρατιά. 
Τοιαύτην νίκην περιφανή κατά Σκυθών ό 'Ιωάννης | άράμενος καί 

μέγιστον στήσας τρόπαιο ν τάς εΰχάς θεώ άποδίδωσι, τήν τών Πετζινά-
κων λεγομένη ν ες ή μας τελετήν είς άναμνηστήρια τών πεπραγμένων 
άττοτάξας καί χαριστήρια. 

15 Μικρώ δέ ύστερον καί κατά του τών Τριβαλλών έθνους (εϊποι δ' άν 
τις ετερος Σέρβων), κακουργουντος καί τάς σπονδάς συγχέοντος, στρα-
τείαν έκήρυξε, καί συμβολής γενομένης, κατά κράτος ήττήσας καί τούτο 
τό βάρβαρο ν προς σπονδάς ύπηγάγετο, μηδ' άλλως δεικνύμενον άξιό-
μαχον, οία καθυποκύπτον άεί ταΐς έκ γειτόνων άρχαΤς. καί λείαν εκείθεν 

20 ελάσας ου σταθμητήν καί πλείστων ωφελειών εμπλήσας τό στράτευμα 
ές τήν εω διαβιβάζει τό του πλήθους αίχμάλωτον. καί κατά τήν Νικομή-
δους έπαρχίαν άποτάξας αύτώ τήν κατοίκησιν καί γήν διαρκεστάτην 
άποδασάμενος, τό μέν του δορυκτήτου λεώ τοις στρατεύμασιν εγκατέμιξε, 
τό δέ παρήκεν είς δασμοφόρησιν. 

25 Καί πατήρ δέ αρρένων παίδων ό βασιλεύς ούτος φανείς τ ω μέν προή-
KOVT1 κατά γένεσιν ('Αλέξιος τώδε τό όνομα) πορφυρίδος μετέδωκε καί 
πεδίλοις έρυθροϊς ύποδεϊσθαι διαφήκε τά βάθρα του σώματος καί σνν-
ευφημεϊσθαί οί παρεϊχεν, όπηνίκα 'Ρωμαίων αύτοκράτωρ έκεϊνος ύπό 
τών συνειλεγμένων όχλων άνηγορεύετο · τον δέ μετ' αύτόν Άνδρόνικον 

30 Ίσαάκιόν τε τον έπί τώδε καί τόν εφεξής καί τέταρτον Μανουήλ σε-
βαστοκρατορικαΐς υπεξαιρεί τιμαϊς. 

15 μικρω δε ύστερον: a. 1123 

VA = a, PH, R M D F = b χ έρύματος Ρ, ubi έρύ p. c„ 
Sc Bekk: άρματος MD 7 καί om. VA (cf. 11, 74) 8 σμικρά — πάνυ: μικρά 
τινα Bekk ούχί πάνυ : τών πάντων D καί είς σπείρας: γρ. καί είς ϊλας Ame σπεί-
ρας: ϊλας Ρ Η : πείρας RMa c D 9 συμμαχίας D 11 καί τοιαύτην VA πε-
ριφανώς Α 12 τ ώ θεώ M Bekk Πατζινάκων PHDSc Bekk 13 είς AH 
13—14 άποτάξας τών πεπραγμένων Bekk 15 μικρόν Sc Bekk Kalom. Α τοϋ 
om. R είπη R a o D F 16 συγχέαντος D στρατιάνϋ 17 καί τούτο om. V : suppl. Ame 
21 είς P R Bekk άμέλει ante καί add. Am«: άμέλει καί κατά i. r. 7 litt. Ρ 22 τήν 
om. PH Bekk 25 δ ' D F Bekk 26 τφδε: τούτω PH 27 βάθρα: βάθη Α: 
άρθρα Bekk 28 έκεΐνος om. Η 30 καί alt. om. P H R M D F Bekk hab. Sc 31 
ύπεξήρε VA 
10 ύπό της στρατιάς PH b Bekk 
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Bekk 23/4/5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 17 

Φασί δέ ώς κατ' όναρ ό βασιλεύς ' Ιωάννης θεάσαιτο τον νεοστεφή uiòv 
τόν 'Αλέξιον θηρίω | εποχον λέοντι και τοΟτον έκ των ώτων ήνιοχεϊν, 
μηδενός έτέρου ύπόντος έτπτηδείου προς διεξαγωγή ν του θηρός. ήν δέ 
ή σύγκρισις του ινδάλματος, ώς μέχρι καί προσρήματος ψιλού καί γυ- 35 
μνής πραγμάτων άνακηρύξεως έπιτευξεΐται της βασιλείας ò παις, της δέ 
μείζονος άποπεσεΐται κυριαρχήσεως, ô καί μικρω συμβέβηκεν ύστερον 
Οανάτω γαρ τήν έξ ανθρώπων εστείλατο. 

Περί δέ θέρειον ώραν τον "Ιστρον διαβάντες οί Ούννοι τήν τε Βρανίτζο-
βαν έξεπόρθησαν, κατερείψαντες τά τείχη καί τούς λίθους μετενεγκάμενοι 40 
εις τό Ζεύγμινον, καί τήν Σαρδικήν έληΐσαντο, τάς επί φιλία τ η πρότερον 
ομολογίας άποσεισάμενοί τε καί διαξάναντες. ή ν δέ ή μέν ένδόμυχος αίτια 
ταυτησί της διαφοράς τό τον 'Αλμούζην παρά βασιλέα έλθεϊν καί προσ-
δεχθήναι παρ' αύτοϋ άσμενέστατα, κασίγνητον δντα Στεφάνου του των 
Ούννων κοπτάρχοντος, ή δ ' ευπρόσωπος τε άμα καί πρόδηλος αφορμή τό 45 
τούς οΐκήτορας Βρανιτζόβης ληστρικώς έπιτίθεσθαι τοΤς παραβάλλουσιν 
έκεϊθι Οΰννοις κατ' έμπορίαν καί δρδν έπ' αύτοϊς τά χείριστα. 

°Ατε δ' άπροόπτως του κάκου τοϋδε ξυνενεχθέντος, τότε μέν τη κατά 
Φιλιππούπολιν ενδημία τά της προμηθείας ό βασιλεύς έπεμέτρησεν, 
Ούννους εκείθεν μετανάστας θέμενος· τ ω δ' επιόντι καιρώ πρός παρα- 50 
σκευήν των οίκείων καί άμυναν των πολεμίων χρησάμενος τάς δυνάμεις 
συνήθροισε καί νήας ταχυναυτούσας ήτοίμασε καί ταύτας είς τον " Ιστρον 
διά του Πόντου κατακολπίσας ύδραΐος όμοΟ καί χερσαίος τοις | άντιπά-
λοις έφίσταται. διελθών δέ τόν ποταμόν μετά της στρατηγίδος τριήρους 
καί τόν στρατόν καταστησάμενος ές τό πέραν ίππομαχί«? καί δοράτων 55 
άγκοινήσει τό συνελθόν Ούννικόν διεσκέδασε. 

37 μικρω . . . ύστερον: die 2 mens. Aug. a. 
1142; cf. infra p. 38,13 sqq. 39 sqq. aestas est a. 1127 (cf. Cinnam.) 44 κα-
σίγνητον: errat auctor; Almos non frater, sed avunculus regis Stephani II erat 
50 τ φ —καιρώ: vere a. 1128 

39 sqq. : cf. Cinnam. 9, 1 sqq. 

VA = a, PH, RMDF = b 

32 'Ιωάννης om. D F Bekk έθεάσατο M 33 Εποχούμενου M 34 διαγωγήν 
D 35 Ινδάλματος: γρ. όνείρατος Am« γυμνών Α 37 δ: δ Υ συμβέβη-
κεν om. Μ 39 θέρεως Η ol om. V 40 κατέρειψάν τε τά Ρ μετήνεγκαν 
Ρ Η : μετενεγκόντες Sc 41 τάςδ'έπΙφίλιαΜ φιλίας της Η 42 καί post δέ add. D 
43 διαφοράς : γρ. πράξεως Α™κ 44 Στεφάνωΐΐ του om. Μ : τώ Rp c 46 ΰττο-
τίθεσθαι Η : περιτίόεσόαι R : έπιθέσβαι ΚΝ περιβάλλουσιν R 47 έκείθι : ές 
αυτούς VA: έκεϊσε D 48 του om. Μ 48—49 τη — ένδημία: τοις κατά Φιλ. 
D κατά τήν Φιλ. Bekk 49 έξεμέτρησεν Μ 52 ήτοιμάσας Η ές PMF 
Bekk 55 είς ΡΗΜ ίππομαχίαις Η 

49 ό om. b Bekk 

2 van Dieten, Nik. Choa. Hist. 
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18 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ NI ΑΤΟΥ Bekk 2516 

Χρονίσας δέ τη πολέμια και καρτερικώτατος φανείς έαυτοϋ του τε 
Φραγγοχωρίου έκράτησεν, όπερ εστί της των Ουννων γης τό πιότατον, 
ές πεδία ύπτιάζον ίππήλατα, μεταξύ τών ποταμών Σαούβου και "Ιστρου 

60 άναπεπταμένον, και τό Ζεύγμινον παρεστήσατο καί κατ' αυτόν έλάσας 
τον Χράμον λείαν πλείστην περιεβάλετο. έπειτα και τωδε τω γένει 
μεθ' ετέρας συμπλοκάς σπεισάμενος τά τε προς εΐρήνην διαθέμενος καί 
τό λοιπόν βαρβαρικού, όπόσον καθ' έσπέραν 'Ρωμαίοις άγχουρον, 
ες φιλίαν άκον ύπ ay αγόμενος, εν οίς πολλάκις εΰρόησε κατά πόλεμον, 

65 δεϊν ωήθη καί τά ύπερόρια φΟλα, καθ' ον âv καί δύναιτο τρόπον, ύπο-
ποιήσασθαι, καί τούτων όπόσα μάλιστα τη εμπορία καί άγυρτεία προσ-
κείμενα μετά πλοίων ες την Κωνσταντίνου καταίρουσιν. ουκοΟν καί είχεν 
οίκειωσάμενος την παράλιον Ίταλίαν δλα λαίφη διαπετώσαν ες την 
βασιλίδα των πόλεων. 

70 Ήρεμησάντων δ' ούτω των καθ' έσπέραν γενών, ες τήν εω διαβιβά-
σας τό στράτευμα τοις τήν Κασταμόνα κατέχουσι ΤΤερσαρμενίοις έπι-
θέσθαι εγνωκεν. όθεν διά της τώυ Βιθυνών καί ΤΤαφλαγόνων επαρχίας 
έλάσας έκεΐσέ τε παραγίνεται καί κλίμαξιν δτι πλείσταις χρησάμενος καί 
κύκλω περιστήσας τάς έλεπόλεις αύτής τε της Κασταμόνος κρατεί καί τον 

75 ταύτης σατραπεύοντα Περσαρμένιον άπειπόυτα περί τών ολων φυγάδα 
δεί|κνυσιν. ούκ ολίγον δέ πλήθος Περσών έκεϊθεν άπαγαγών αίχμάλωτον 
προς τό Βυζάντιον έπανέζευξε. 

Τοίνυν καί κηρύξας έπί τω τροπαίω τουτωΐ θρίαμβου άρμα διειλημμέ-
υον άργύρω παγήναι προσετετάχει · καί ή ν τό άρμα θαυμάσιον οίον γενό-

80 μενον καί λίθοι τών μή πάνυ τιμαλφών ένιαχοϋ αύτό ήγαλλον. ένστασης 
δέ τής ή μέρας, καθ' ή ν ή πρόοδος ώριστο, άπας πέπλος τάς αγυιάς κατ-
ηγλάϊζε χρυσοϋφής τε καί περιπόρφυρος. ούδέ τά του Χρίστου καί τών 
άγίων άπήν εκείθεν είκάσματα, όπόσα ίστουργική χεΙρ έπίπλοις ένετυ-
πώσατο, oc καί ε'ίρηκεν αν τις έμψυχα, ούκ ένυφαντά. ή ν δέ του άγασθαι 

62 σπεισάμενος:hiemea. 1128/1129 70 sqq. :a . l l32 (an 1130?) 78 sqq.: a. 1133 

62 μεθ' έτέρα; συμπλοκάζ: cf. Cinnam. 
12, 13—13, 9 τά πρός εΐρήνην: Luc. 14, 32; 19, 42 70 sqq.: cf. Cinnam. 13, 
9—15 78 sqq.: cf. Cinnam. 13,15—14, 2; Theod. Prodr. ed. Hörandner No. VI 

VA = a, PH, RMDF = b 
57 δέ: δ ' έν Bekk 58 eîç H 59 

τών om. H Σάου V 60 καί pr. om. D 61 ττεριελάβετο V τωδε : τούτω 
Bekk 62 eu ante διαθέμενος add. Bekk 63 όιτόσον Ρ®0 64 eiç Bekk 
υπαγόμενος Ρ κατά τόν πόλεμον F Bekk 66 μάλιστα όπόσα Bekk 67 
Κωνσταντινούπολιν Η 68 èç: προς D 70 δ ' om. R είς Η 73 τε om. 
VA 76 αιχμαλώτων D 78 καί κηρύξας: επικηρύξας Η τουτονί R 79 γενό-
μενον: γρ. καί όφθέν Ame 80 μή ττάνυ om. V suppl. Ame 82 καί τά τών RM 
83 Ιπίπλοις : έπί ττλεΐστοΐξ Η 84 & — ένυφαντά om. VA αγεσθαι R 

63 όττόσον : όσον H b 70 ούτως Pac Η b 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:05



Bekk 26/7 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ Κ Ο Μ Ν Η Ν Ο Υ 19 

άξια και τ ά περί την πάροδον εκατέρωθεν προς ύποδοχήν τ ω ν θεωμένων 85 
δια ξύλων πήγματα καί ΐκρια. χώρος δέ της πόλεως ή υ, δς ούτωσί διε-
σκεύαστο, όδιήκων εκ των Ι φ ω ν πυλών της πόλεως ες αύτό τ ο μέγα πα-
λάτιον. καί δή τ ο μέν τέτρωρον εύτρεπές καί είλκον τοΟτο πίσυρες ίπποι 
καλλίτριχες χιόνος λευκότεροι, ό δέ βασιλεύς την τοϋ άρματος επίβασιν 
παρεικώς την της θεομήτορος είκόνα τ ο ύ τ ω επανεβίβασεν, εφ' ήπερ ή ν γε- 90 
γηθώς καί την ψυχή ν εκλείπων αυτήν· καί τάς νίκας ώς συστρατηγέτιδι 
άμάχω επιγραφόμενος και δούς άγειν τά χαλινά τούς π α ρ ' εκείνω 
δυναμένους τά μέγιστα και τοις εκ γένους έγγίζουσιν άμφιπονείσθαι τό 
άρμα ενδούς προήγεν αύτός σταυρικόν σημεϊον χειριζόμενος καί ποσί τήν 
πορείαν ποιούμενος· καί τον εκ της του θεοϋ Σοφίας παρωνυμούμενον 95 
νεών είσιών καί τήν έπί τοις κατωρθωμένοις άνθομολόγησιν Κυρίω τ ω ι 
θεώ άπονείμας τοϋ λεώ παντός ενώπιον τ ώ άρχείω ούτως παρέβαλεν. | 

Ού πολλού δέ διαλιπόντος καιρού, άλλ ' ώστε και αύτόν έποφθήναι 
τοις ύπηκόοις καί θεάτροις διαχυθήναι, προσειπεΐν δέ και τον στρατιώτην 
τά οίκοι χρόνιον καί διαναπαϋσαι τον ιππον καί τήν λόγχην άκέσασθαι, 5 
αύθις κατά Κασταμόνος έστράτευσεν. ò γαρ τον καιρόν εκείνον της Καπ-
παδοκών χώρας κρατών Περσαρμένιος Τανισμάνιος μετ' ισχύος μείζονος 
επιών τειχομαχία τήν πόλιν είλε καί τ ω ξίφει κατά τών φυλάκων 'Ρω-
μαίων έχρήσατο. βασιλεύς τοίνυν εκεΐσε παραγενόμενος τον μέν Τανισμά-
νιον εξ ανθρώπων εύρε γεγενημένον, Μουχούμετ δέ τινα τήν Κασταμόνα ίο 
διέποντα, διάφορον τ ω της 'Ικονίου πόλεως άρχηγω Μασούτ. συμ-
φόρω γοϋν τ ω καιρώ προς σύναρσιν τών καθ' αύτόν πραγμάτων ò βα-
σιλεύς χρώμενος σπένδεται τ ω Μασούτ καί συμμαχίαν εϊληφώς εκείθεν 
επεισι τ ω Μουχούμετ. ό δέ πρός άμφίστομον στράτευμα ούκουν εαυτόν 

3 ού —καιρού: revera fere annum et 
dimidium 6 έστράτευσεν: ca. mens. Sept. a. 1134 9 Τανισμάνιον: ipse Da-
nischmend regnabat a. 1095—1104; Nicetas hie eodem nomine filium eius, Ghazi III, 
désignât, mortuum mense Sept. aut Oct. a. 1134 13 σπένδεται: exeunte a. 1134 

91 συστρατηγέτιδι άμάχω : 
cf. Ac. Hymn. 1 6—9 ó — έχρήσατο : cf. Cinnam. 14, 3—9 9—14 βασιλεύς — 
Μουχούμετ : cf. Cinnam. 14,10—19 14—22ô—γεγύνασ ιν : cf. Cinnam. 14, 20—15,1 

VA = a, PH, RMDF = b 

86 ήν om. V 
88 εύπρεπέΐ A P a c ? H R Bekk 92 διδούζ M 94 ένδούξ : γρ. προστεταχώς Am« 
έγχειριζόμενοξ V 1 vaòv V Bekk 2 παρέλαβεν H R F 3 διαλείττοντο; F 
5 άκέσασθαι: θήξασθαι D: γρ. άκέσασθαι Ds 6 τών ante Κατπταδοκώυ add. ΑΡρ° 
7 Περσαμένιοξ ARP c Ταϊσμάνιο? constanter P H Bekk μετ': έπ' R 8 
'Ρωμαίων φυλάκων D 9 έχρήσατο: έχώρησεν Bekk ό ante βασιλεύς add. Ρρ° 
H R M N U Sc Bekk 10 Μαχούμετ V (Cinnam.) 13 λαβών Η 14 Μαχού-
μετ V H R M D F (Cinnam.) 

90 ήπερ : ή καί PH b Sc Bekk 

2« 
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15 είδώς αξιόμαχου ύπεισι τόν όμόφυλου Μασούτ καί καταλύσας την εχθραν 
άλλοις τε οϊς έκείυω διά γραμμάτων εσήμαυευ, άλλά δή καί τ φ εΐιτείν ώς 
προσρυείς τ φ βασιλεϊ 'Ρωμαίων, εΐ μή καταλλαγεϊευ αύτοί, κακώς διά-
Θοιτο τά Περσών, πείθει τόν ' Ικονιέα Μασούτ άποσχέσθαι μέν βασιλέως, 
εκεί veo δέ προσρέψαι καί λϋσαι την συμμαχία ν. ου μετά βραχύ συμβάντος 

20 καί νυκτός οίχομένων τών τω βασιλεϊ παρά του σουλτάν έκπεμφθέντων 
έπικούρων Περσών, ούκ εύοδα τό εκ τοΟδε 'Ρωμαίοις τά της προκειμένης 
εκστρατείας γεγόνασιν. δθεν άναχασάμενος έκεϊθεν | καί κατά τό πόλισμα 
έναυλισάμενος, ô περί τόν 'Ρυνδακόν ποταμόν αυτός εδείματο, αυ πάλιν 
της κατά του Μουχούμετ ακμαιότερου ήψατο καί 'Ρωμαίοις έπανασωσά-

25 μένος Κασταμόνα ούδέ της Γάγγρας άπέσχετο. μία δέ έστιν αύτη τών 
περιφανών καί μεγίστων Ποντικών πόλεων, ούπω πρώην Πέρσαις κα-
θυποκύψασα. 

Ταύτη τοι καί νόμω πολέμου τά περί την πόλιν ταύτην ύπαγαγόμε-
νος πρότερο ν, επειτα καί χάρακα εβαλεν έπ' αύτη ν. του δ ' εντός Περσι-

30 κοϋ μηδέν μέτριον φρονοϋντος ή καθ' όμολογίαν τε καί σπονδάς βασιλεϊ 
συγχωροϋντος την είσοδο ν, τό τείχος ό στρατός περιβάλλει, εΤτα τειχο-
μαχίαις χρησάμενος, ήπερ ήν επίμαχος ό περίβολος, συνεχώς ετυπτε 
τούτον, μή προχωροϋντος δέ του έργου διά την τών επάλξεων όχυρότητα 
καί τό έπΐ πολύ έκθύμως ύπέχειν τούς έναντίους, βάλλειν τά τείχη παρείς 

35 κατά τών οίκιών έγνώκει διασφενδοναν τούς λίθους, προφαινομένων έκ 
τών εξωθεν κολωνών, έφ* ών 'Ρωμαίοι κατεστρατοπεδεύοντο. οί γοϋν 
έπί τών μηχανών λίθους στρογγύλους καί κούφους διά τό εύσύνοπτον ες 
δτι πορρωτάτω διαφιέντες, ώς δοκειν ιπτασθαι τούτους, ούκ άπό μηχα-
νημάτων προΐεσθαι, τούς δόμους κατέσειον· οί δ ' επί γόνυ κλινόμενοι καί 

23 Ιναυλισάμενο; : hieme a. 1134/1135 αυ πάλιν etc. : a. 1135 

22—23 όθεν—έδείματο: cf. Cinnam. 1 5 , 1 — 1 0 24—48 καί—είσεισι: cf. Cin-
nam. 15, 10—23 

VA = a, PH, R M D F = b 

15 επεισι H δι(αλύσαζ) Ρ1"· 16 πολλοί; post τε add. P H 
Bekk τω ειπείν om. V : τό είπείν suppl. Am« 17 τω om. V suppl. As 19 
γεγονότος VA 20 των om. Μ σουλτάν : Μασούτ Η 21 τό om. VA a c P a c H 
22 έκ(στρατεία;) Pp° γεγόνασιν: έφάνησαν VA 22 τό om. V 23 Ιναυλι-
σάμενος : γρ. στρατοπεδευσάμενο; Ame αύ: αύθΐζ Μ 24 Μαχούμετ VM (Cinnam.) 
25 Γάγγρη; constanter V Ιστιν om. D 26 μεγίστων καί περιφανών R 
28 ύπαγόμενο; V H F 30 τώ βασιλεϊ P H S c Bekk 34 ύπέχειν V : άντέχειν Α: 
μάχεσθαι P H Bekk: εχειν R M D F έναντίουξ: ένόντας P H Bekk 35 οίκων D 
διά σφενδονών Η : διασφενδονών R K 36 γοϋν : μέν sscr. m. alt. F : μέν ούν Bekk 
38 πόρρω V (ΐπτα)σθαι sscr. et τούτου? i. r. Ρ 39 προ(ίεσθαι) suppl. P m « 

22 errperrefas H b Sc Bekk 23 στρατοπεδευσάμενο; P H b Bekk 29 επειτα 
έπ* (μετ' F) αύτήν χάρακα εβαλε P H b Bekk 38 τούτου; om. H b ουκ: ού μήν 
P H b Bekk 39 ϊεσθαι H b Bekk 
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τους ορόφους διαλυόμενοι τό ένοικοϋν πλήθος άπώλλυον, ώς εντεύθεν 40 
είναι καΐτήνένταϊςάμφόδοιςέπισφαλή πάροδο ν καί τό ένδον ήσυχη καθή-
σθαι πάντη άσύμφορον. 

Δια ταϋτα τοίνυν καί την του βασιλέως δέ προσεδρείαν ούχ ήττον, 
επί δέ μάλιστα την όλίγω πρότερον μαλακω θανάτω εξ ανθρώπων άφάνι-
σιν του της Tàyypaç | έπιστατοϋντος Τανισμανίου έαυτούς και την πό- 45 
λιν τ ω αύτοκράτορι ένεχείρισαν. ό δέ αυτήν είσιών καί τό πολύ των 
Περσών εκείθεν άπαγαγών καί δισχιλίους όπλίτας 'Ρωμαίους φρουρούς 
τη Γάγγρα έγκαταστήσας τήν βασιλεύουσα ν εΐσεισι. 

ΤΤλήν ουδέ ταυτηνί τήν πόλιν έφ' ήλίοις ή Κωνσταντίνου μακροΐς 
εβλεψεν ύπ' αύτήν κληρουμένην καί ταϊς λοιπαΐς ένταττομένην υπηκόοις 50 
πόλεσιν· αλλ' έπιβρΐσαν τό Περσικόν μείζον του προτέρου καί λίαν 
έπικρατέστερον καί βαλόν χάρακα λιμω παρεστήσατο, άλλοις καιρίοις 
έπισπωμένου του βασιλέως καί τούτοις τον νουν προσέχοντος. 

Τό δ' άπό τοΰδε στρατείαν κατά της Κιλίκων έκήρυξε, τόνΛεβούνην, 
δς 'Αρμενίας ήρχε, μετιέναι ποθών, ώς άλλα τε κατήκοα 'Ρωμαίοις πο- 55 
λίσματα χειρωσάμενον, αλλά δη καί Σελευκείας έπιβήναι πειρώμενον. 
άγηοχώς τοίνυν τάς ούσας δυνάμεις καί νεοσυλλέκτους άλλας αυταΐς 
προσθέμενος καί τά έφόδια ίκανά προς χρονίαν έκδημίαν ένθέμενος ταϊς 
Κιλικίαις πύλαις έφίσταται · καί ταύτας άμαχεί παρελθών Άδάνης επέβη 
καί κρατεί της Ταρσού, ού μέχρι δέ τούτου περιγράψας τό πρόθυμον 60 
περί της δλης 'Αρμενίας διαγωνίζεται, όθεν πή μέν ομολογία χειρούμενος 

52 παρεστήσατο : 
a. 1136? 54 τό δ ' ά π ό τούδε: a. 1136/1137 58—59 ταίς — παρελθών : certe 
errat auctor; fauces enim illos Turci tenebant. Attamen non cum V Α πόλεσιν scri-
bendum esse voces ταύτας άμαχεί παρελθών demonstrant 

54 sqq. : cf. Cinnam. 16, 1 sqq. 

VA = a, PH, RMDF = b 

40 διαλυόμενοι P i r : καθαιροϋντες H άπώλλυον: Ικτεινον PH Bekk 41 καί pr. 
om. VA 43—44 διά ταΰτα τοίνυν καί τήν του βασιλέως προσεδρίαν, ούχ ήκιστα δέ 
τήν όλίγώ πρότερον (όλ. πρ. : έπί Bekk) μαλακώ θανάτω έξ άνθρώπων άφάνισιν ΡΗ 
Bekk 43 δέ om. RM ούχ ήττον : γρ. ούχ ήκιστα Ame 44 μαλθακώ D 45 
έπιστάντος R 49—53 πλήν — προσέχοντος om. Μ 52 καί om. V suppl. A m í 
52—53 έπισπωμένου καιρίοις PH 53 της των Κιλίκων R 54 κατά τ. Κ. στρα-
τείαν F Bekk 55—-56 ώς—πειρώμενον om. Μ 56 καί Σελευκείας: spatium 
5 litt. Η 57—59 άγηοχώς τοίνυν τό στράτευμα (ταϊς) Κιλικίας etc. Μ 57 
νεοσυλλέκτους : καί νεαλεϊς Am« (νεαλ)εϊς άλλας P i r 58 ένδημίαν RDF έκθέ-
μενος Η 59 πύλαις: πόλεσιν VA 59—24, 25 έφίσταται—γήλοφον in f. 29 v - r 

abbrev. D 59 καί — έπέβη om. D ταύταις Μ άπέβη Η 60 της om. P a o 

Η ού — πρόθυμον : καί D τούτων VA 61—62 δθεν — υπαγόμενος om. D 

43 ήττον : ήκιστα b (cf. PH Bekk) 57 νεοσυλλέκτους : νεαλεϊς PH b Bekk δλ-
λας om. H b 
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τά των φρουρίων επικαιρότατα, πή δέ δια μάχης αυτά υπαγόμενος, 
εγκρατής άττάσης της χώρας γίνεται. 

Έπιστάς δέ συν άλλοις καί άποτόμψ τι vi έρύματι, όπερ Βακά όνο-
65 μάζεται, εττεί μή χείρας ττρούτεινον αύτω οί εντός, ούτε μην προυχώρουν 

εις είρη|ναίας ξυμβάσεις, διαλαμβάνει τοΟτο παντί τ ω στρατεύματι 
βαλών χάρακα, μή αν εκείθεν άπαραι το παράπαν ισχυριζόμενος, εΐ μή 
του ττολίσματος εγκρατής όφθήσεται, καν εί πολιωθήναί οί ξυμβαίη τή 
προσεδρεία τήν κεφαλήν καί ταΤς χιόνων παλυνθήναι πολλάκις καταφο-

70 país, εις νουν αγων άμα τοις ττολιορκουμένοις δσα μεν ττάθοιεν εύ παρ' 
αύτοΰ ύπενδόντες καί ύπεκστάντες αύτω τού έρύματος, οίοις δ' au χει-
ρίστοις ύποβληθεϊεν πολέμου νόμω έαλωκότες καί τήν στρατιάν ίδόντες 
είσρυεΤσαν ενδοθεν, ήν δ' άσπίσι ταύτα έπάδων έκοντί κωφευούσαις προς 
τά ϋποψαλλόμενα παρά σοφού φαρμακοϋ καί σμήχων άντικρυς διηλέγ-

75 χετο τόν Αιθίοπα. 
Οί γάρ τοϋ φρουρίου Βακά τήν έπιστασίαν πεπιστευμένοι καί πάντες 

μέν άκαταπλήκτως είχον προς τόν αγώνα, Κωνσταντίνος δέ τις μάλιστα, 
τοϋ των Αρμενίων γένους τά πρώτα κληρούμενος καί τών πολλών 
ύπερφέρων χειρός γενναιότητι · οΰ μόνον το ένοικοΰν πλήθος έπισυνίστη 

80 καί διανίστη προς τόν κατά 'Ρωμαίων πόλεμο ν, άλλά καί αυτός του 
φρουρίου πολλάκις προοπτανόμενος κάπί τοϋ γηλόφου μεθ' όπλων ίστά-
μενος, εφ' ούπερ ή μέν φύσις τήν πέτραν άνέδωκεν, ή δέ τέχνη τείχεσιν 

64 sqq. : post Anazarbam captam (cf. p. 25,50) et Antiochiam ab imperatore visita-
tam (cf. p. 31,16 sqq.), i. e. a. 1138 aestate 

73—74 ήν — φαρμακοϋ: cf. Ps. 57, 5 sq. 74—75 σμήχων τόν Αιθίοπα: cf. Lucí-
an. Adv. Indoct. 28; Zenob. 1, 46 

VA = a, PH, RMDF = b 

62 έτπκοαρότατα : spatium 6 litt. Η 64 σύν: ττρός 
TOÏÇ Μ καί om. P H hab. Sc άττοτόμω : γρ. κρημνώδει Ame άποτόμω τινί : -rivi 
κρημνώδει Μ τινί έρύματι : spatium 7 litt. Η BCCKS ΗΚΝ 65—66 ΙπεΙ — 
ξυμβάσει;: καί Μ 66—67 διαλαβών τούτο παντί τω στρατώ δπσχυρίζετο μή . . . 
άττδροα, εί κτλ. Μ (τοϋ)το — χάρακα i. r. 20 litt. Ρ 66 πάντι τω : τταρά τό Η 
στρατεύματι Am«: στρατώ VAMSc 67 διισχυριζόμενο; D 68 έγκρατήξ 
όφθήσεται : γενήσεται εγκρατής VA, ubi όφθήσεται i. mg. : ώφθήσεται εγκρατής Μ : 
γένοιτο εγκρατής Sc 68—75 καν — Αιθίοπα om. D 69—73 καί — ενδοθεν om. 
Μ 70 άμα om. V suppl. Α"»« εΟ πάθοιεν A Bekk 71 εκστάντες Bekk 
72 νόμω πολέμου Ρ Η άλόντες Am« P H Bekk ίδόντες τήν στρατιάν V 73 
είσρυεϊσαν : spatium 5 litt. Η ενδοθι Α δέ VA 74 ήλέγχετο VA 76 γάρ : 
δέ D 76—81 ol . . . πεπιστευμένοι —πολλάκις: ό . . . κληρούμενος Κωνσταντίνος 
'Αρμένιος πολλάκις τοϋ φρουρίου Μ 79 γάρ (γαρ καί Η) post, οϋ add. APS HSc 
Bekk πλήθος om. F 79—80 έπισυνίστησι καί διανίστησι Bekk 

67 βαλών χάρακα om. Η b Sc 
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αυτή υ περιέβαλε καί εκράτυνεν, ύβρεσι του βασιλέα Έλληνίδι εττλυνε 
γλώττη, ες τε την άκοιτιν και τάς θυγατέρας ό στόμαλγος ερεσχελών καί 
λόγους απρεπείς άφιείς. βασιλεύς μεν ou ν συλλαβεϊν τον αίσχρορρήμουα 85 
βάρβαρον καί δίκας λαβείν εξ εκείνου εγλίχετο- ό δε τη σφετέρα πεποιθώς 
ρώμη καί μέγα τω δραστηρίω | κομπάζων της φύσεως ετι καί την βασι-
λέως κατεμωκδτο παράταξιν καί προυκαλεϊτο άνέδην τον έπιλέγδην 
έκείνω συμπλακησόμενον. 

Άμέλει και βασιλεύς επιτάττει τοις ταξιάρχαις εκ του αΰτίκα των 90 
όλκιμων τινά στρατιωτών άντιτάξαι τ φ Άρμενίω άντίμαχον άξιόμαχον. 
ώς ουυ Εύστράτιός τις εκ του των Μακεδόνων επεκρίθη τάγματος, ασπίς 
αύτφ ες άνδρόμηκες κατιούσα δίδοται καί σπάθη νεόσμηκτος εγχειρίζεται, 
ούτω δ' όπλισθείς Ευστράτιος αφίσταται μεν των 'Ρωμαϊκών ΐλών, περί 
δέ του γηλόφου τα κράσπεδα έπιστάς υποκαταβή ναι βραχύ τον Άρμένιον 95 
προυκαλεϊτο, δπως εν ίσοπέδω διαγωνίσωνται, εΐπερ αληθώς την μονα- ι 
θλίαν αίρεϊται καί μη επί πλείστον εμπληξίας Ιών εική προς τοις άλλοις καί 
τοϋτο σοβαρεύεται, εις ΰβριντοίνυν οίκείαν ό Κωνσταντίνος τάτου Μακε-
δόνος λογισάμενος ρήματα ώς καταιβάτης πρηστήρ ή δορκάς όρεσίτροφος 
θάμνων διαλλομένη τω Εύστρατίω προσρήγνυται ούτω μεν τηλίκος τό 5 
τοϋ σώματος μέγεθος ών, ούτω δέ θαρσαλέος πολεμιστής, ασπίδα προβε-
βλημένος ΐσην πάντοθεν καί λευκήν, χάραγμα σταυρικόν περί τό μέσον 
εχουσαν. ούκοϋν καί την δεξιάν ξιφηφορουσαν τονώσας επ' εύθείας τε καί 
έγκαρσίως ες την ασπίδα πλήττων καί καταπλήττων ούκ άνίει τον Μα-
κεδόνα, οίστρώδει προπετεία χρώμενος, και ήν άεί προσδόκιμος μέγα τι ίο 

VA = a, PH, RMDF = b 
83 επλυνε: επληττε HRKN 84 ό 

στόμαλγος om. V στόμαργος Ρ, ubi ρ i. r., Bekk 85 ó ante βασιλεύς add. Ppc 

Bekk 85—87 βασιλεύς — την : καί τη σφετέρα φώμη κομπάζων τήν τοϋ Μ 85 
τον αίσχρορρήμονα σνλλαβείν Η 86 Ιξ εκείνου λαβείν V ¡ξ: δ ι ' Η 88 άναί-
δην VHD: αν εδει R 90 καί: τοι V 90—92 τοις — άσπίς: Εύστράτιόν τίνα 
Μακέδονα τώ Άρμενίω άντίμαχον άξιόμαχον. άσττίζ ούν Μ 91 των ante στρατιω-
τών add. Η 92 άπεκρίθη Η 93 δίδοται — νεόσμηκτος : καί νεόσμηκτος et 
supra add. σπάθη αύτώ Μ 94 ό ante Εύστρ. add. Μ 94—95 άφίσταται — 
βραχύ om. Μ 95 έπιστάς om. F βραχύ suppl. Pm« 1—3 όπως — 
σοβαρεύεται om. M 2—3 καί pr. — σοβαρεύεται om. D 2 έπιπληξίας 
F καί post πρός add. Η 3 σοβαρεύεται : μεγαλοπρεπεύεται Α : κατασοβαρεύεται ΡΗ 
εις om. Ρ Bekk οίκείαν—τά: αύτοΰ Μ 4 ήγησάμενος Bekk λογισάμε-
νος — ρήματα: τόλμαν ό 'Αρμένιος ήγησάμενος Μ 4—5 ώς — διαλλομένη om. Μ 
ή—διαλλομένη om. D 5—6 ούτω—πολεμιστής om. Μ 5 πηλίκοςΗ τό om. 
Η 7 ίσην πάντοθεν: στρογγύλην τε Μ 8 καί om. V καί (τήν) δεξιάν 
στεφηφοροϋσαν Μ 8—9 επ' — έγκαρσίως om. MD καί έγκαρσίως: νώσας 
σίως R 9 ές—καταπλήττων sol. V: id quod Ρ b ser. A 10 οίστρώδει — 
χρώμενος om. D 10—16 οίστρώδει —ύπεφώνουν om. M 10 προπετεία AmK: 
θράσει A 

87 κατακομπάζων b Bekk: κομπάζων cum VA ser. M 9 κατά της άσπίδος πλήτ-
των ούκ άνίει (ούκ άνείη κ. τ. ά. πλ. Μ: κ. τ. ά. ούκ άνίει πλ. D) PH b Bekk 
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κακόν του άνδρα Ιργάσασθαι. καΐ βασιλεύς παντάπασιν άπεγνώκει, μή 
μόνον τ ω ν χρηστοτέρων έλπίδων άποβουκολούμενος, άλλά καί τ ο μή 
τεθνάναι τον Μακεδόνα λαμπρώς άπειπάμενος. 

Καί τοιωδε μέν ουν όρμή|ματι ροθίω του Κωνσταντίνου επικειμένου, 
15 όμως τόν Ευστράτιο ν φωναΐς υπήλειφον οι 'Ρωμαίοι και άντιπλήττειν 

αυτόν ϋπεφώνουν. ό δε πολλάκις άνατείνας την χείρα καί δόκησιν πα-
ρασχόμενος, ώς π λ ή ξειε τον άντίπαλον, ύπεστέλλετο παρά δόξαν, οΐά τίνος 
Τελχΐνος τήν δεξιάν έκείνω του πλήττειν άπάγοντος και προς τ ο δραν 
εκτεινομένην έπέχοντος. όψέ δέ ποτε μετά π ο λ λ ή ν του ξίφους ταλάντευσιν 

20 τήν χείρα κατενεγκών ό Μακεδών διχή τόν Κωσταντίνου θυρεόν διαιρεί, 
χρήμάτι πέλωρον όντα καί άτεχνώς Έκτόρειον· προς όπερ 'Ρωμαίοι μέν 
έπηλάλαξαν μετά πλείστης δή της έκπλήξεως, ό δ ' 'Αρμένιος τ ό φυλακτή-
ριον όπλον ούτως άέλπτως άποβαλόμενος, μηκέτι μένειν έπί του μεται-
χμίου δυνάμενος, ποσί τήνσωτηρίανεπρίατο, επαναδραμών εις τ ό γ ή λ ο -

25 φον ώς τόν περί ψυχής τρέχων συν όξυτέρω όρμήματι. του δέ λοιπού 
κατά χώραν μένων ούτε 'Ρωμαίων κατεφρυάττετο, οΰτε μήν έςτόν άνακτα 
καί τό γένος θρασυστομών σαπρολογίας ίέναι προσέθετο βέλεμνα έν τ ω τά 
χείλη τείνειν κατά νευράν καί τους οδόντας ώσεί τόξον διατιθέναι κέρασιν 
άρμοζόμενον. 

30 ' Ερωτηθείς δέ προς του βασιλέως ό Μακεδών, ό τι δρω ν καί διανοούμε-
νος τήν μέν χείρα πολλάκις άνέτεινεν ώς π λ ή ξ ω ν τόν άνθιστάμενον, τ ό δέ 
ξίφος άπαξ κατήνεγκε, σκοπόν είναί οί διά μιας εφατο του ξίφους κατα-
φοράς τήν ασπίδα καί τόν αυτήν άνέχοντα διελεΐν Ά ρ μ έ ν ι ο ν ώς δ ' έπι-
τελές ουκ είχε τό έννοούμενον διά τό μή ένχρω τόν διάφο|ρον τόν θυρεόν 

35 άνέχειν, άλλά προβεβλήσθαι κατά π ο λ ύ του σώματος άφεστώτα, Êyvco 

21 Έκτόρειον: cf. Horn. Ζ 117 sq. 25 τόν—τρέχων: cf. Her. 9 , 3 7 , 2 ; Zenob. 
4, 85 annot. 

VA = a, PH, RMDF = b 

11—13 μή — άπειπάμενος om. D 12 μόνων V καί τό μή: μηδέ V 14 άλλά 
ante καί add. APM« μέν οϋν: γοϋν: ΑΡΗ 14 έπικειμένου: έτπραχθέντος Α: 
ή κειμένου Ame 15 όμως om. PAC hab. post Εϋστράτιον APp« 15—16 καί — 
ύπεφώνουν om. D 16 αυτόν : τόν Άρμένιον Α 16—17 καί — παρασχόμενος 
om. Μ παρεχόμενος ΡΗΝ 17—19 οία — έττέχοντος om. Μ 18 έκείνω Ame: 
αυτού V: ol Α άντάγοντος DF 19 ττολλήν: τήν πολϋν Μ 20 ό Μακεδών 
Α™«: Ευστράτιο? A: om. Μ Κωνσταντίνου: του 'Αρμενίου Μ 21—22 πρός — 
έκπλήξεως om. Μ 21 μετά—έκπλήξεως om. D 23 ούτως om. D άέλτττως: 
άνελπίστως R: om. D 23—24 μηκέτι —δυνάμενος om. MD 24 άττότοϋ μετ-
αιχμίου hab. post Ιπρίατο D 24—25 έπαναδραμών — όρμήματι om. Μ γή-
λοφον des. f. 29Γ D (cf. p. 21, 69) 26 et; M 27 καί τό γένος om. Μ θρα-
συστομών om. V άφιέναι V 27—29 ίέναι — άρμοζόμενον: άπέπεμπε βήματα 
Μ 27 προέθετο PAC Η RDF Bekk 30 πρός : παρά Μ 31 ένέτεινεν Η ώς 
— άνθιστάμενον om. Μ 32 μετήνεγκε Η 33 καί τόν: spatium 3 litt. Η 34 
τόν διάφορον om. Μ 34—35 άνέχειν τόν θυρεόν Μ 35 προβεβλήσθαι om. Μ 
τούτον post προβεβλήσθαι add. VD® 
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μή έλινύειυ διακενής, του δ ' ου ν όπλου καί μάλα καθικέσθαι καιρίως, είθ' 
ούτως μετελθειν τόν πολέμιου άτερ άσττίδος γενόμενου. Θαυμάσας τοίνυν 
επί TO ÏÇ είρημένοις τούτο is ό βασιλεύς δωρεαΐς μεγίσταις ήμείψατο τόν 
Εύστράτιον. 

Ού πολλαί δ ' ήμέραι παρίππευσαν, καί υποκύπτει τ ω βασιλεΐ και βία 
ευδίδωσι καί τούτο τό φρούριον καί συλληφθείς ό Κωνσταντίνος απάγεται 
δορυάλωτος, σιδήρω τούς πόδας ασφαλισθείς, επειτα δε καί ναΟς τριήρης 
τούτου είσδέχεται καταχθέυτα εις θάλασσαν · ήτις μετά μικρόν τά απόγεια 
λύσασα ήμελλε διακομίσαι του δεσμώτη ν ές τό Βυζάντιου, τολμητίας δ ' 
ώυ καί θερμουργός ό 'Αρμένιος τοις φύλαξι νυκτός έπιθέμενος πλείστους 
όσους διαχειρίζεται καί των δεσμώυ άυεθείς ύπό τώυ συυόυτων έκείυω 
θεραπευτήρωυ φυγάς οΐχεται. αλλ' ούττω νεωτέροις επεφύη πράγμασι, 
καί συσχεθείς αύθις καταπροδίδοται βασιλεΐ. 

Ού μόνον δέ κατά τήν δλωσιν του Βακά μετ' έργωδίας ό βασιλεύς 
εκουίσατο, άλλά καί κατά τήν Άνάζαρβαν πρότερον τά πλείστα έμόγη-
σεν. ή γαρ πόλις αύτη, κουροτρόφος ούσα καί πολυάνθρωπος, ερυμνοίς 
διείληπται τείχεσι καί πετρών άποτόμων υπερθεν ΐδρυται, τότε δέ μάλλον 
ασφαλεστέρα γεγένηται παρά των είς αύτήν ώς εις κρησφύγετου συυελ-
θόντων, απάντων όντων φρακτών καί κρατίστων, έπιτειχίσματα προσ-
ειληφυϊα καί μηχαναΤς παντοίαις διαληφθεϊσα. βασιλεύς μεν ούν μέρος 
της αύτοΟ στρατιάς προπέπομ|φεν εις αύτήν, καί τοΟτο ΤΤερσικοϊς κατει-
λεγμέυον τέλεσιυ, ών ηύμοίρησε πρότερον τήυ Γάγγραυ παραστησάμε-
υος, πεΐραν λαβείν εντεύθεν της τώυ Άρμευίωυ γνώμης βουλόμενος και 
άκριβώς γνώυαι πρός οίς είσιυ. οί δέ πρός τήν Θέαν τούτων θυμω υπερζέ-
σαντες, ώς άπολουμένων αύτίκα και μηδέ τήν πρώτη ν αύτών ύποστησο-
μένων όρμήν τάς πύλας άνακλίναντες κατ' αύτών έξερρύησαν, καί συμ-
βολής γενομένης ήττώσί τε τούτους τά νώτα στρέψαντας καί έπί πλεϊ-

49 sqq. : per dies septendecim oppugnata Anazarba tradita est mense lui. a. 1137 

49 sqq.: cf. Cinnam. 16, 20; 17, 16—18, 2 

VA = a, PH, R M D F = b 
37—38 τοίνυν ό βασιλεύς έπί TOÏÇ Είρη μέι>οις Μ 

41 έ ν δ ί . . . . Η καί pr. om. V τοΟτο : τόδε V άττά . . . . Η 42 επειτα δέ : είτα 
V 44 έμελλε V διακομίζειν R είς Η 46 έκείυω om. V : αύτω Bekk 
47 θεροπτευτηρίων R φυγάς suppl. A m s οΐχετο Η 49 Βακδ Ρ Η 50 Άνάζαρ-
βαν sol. V : Άνούζαρβαν Η : Άνάζαρβον Sc Cinnam.: 'Ανάβαρξαν rei. Bekk 
πρότερον suppl. Am« τά om. P H Bekk 51 τε postâpi/μνοΐς add. Ρ Bekk 52 
διεΛημμένη ιδρυμένη As P H Bekk δέ om. ΑΡΗ Bekk 52—53 μάλλον 
άσφαλεστέρα: μάλα R 53 eîs αυτήν ώς om. F ώς είς om. Μ είσελθόντων 
PH 54 καταφράκτων Bekk 56 έκπέπομφεν Α ές V Γά/γραν hic etiam V 
58 βουλόμενος : λαβόμενος R 59 καί post δέ add. P H Bekk μόνην post πρός 
add. ΑΡΗ Bekk τούτων τήν θέαν Α: τήν τούτων θέαν ΡΗ περιζέσαντες V 
60 καί om. Η 62 τούς Πέρσα; post τούτους add. Α 

43 κατενεχθέντα P H b Bekk 
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στον καταδιώκουσι. συστάντων δέ μετά βραχύ των φευγόντων εν τώ την 
όψιν μεταβαλεϊυ οία και 'Ρωμαϊκών αύτοϊς έπαρηξάντων ταγμάτων, ή 

65 μάχη παλίυστροφος γίνεται και άκοντες εις τό τείχος εγκλείονται οί 
'Αρμένιοι. 

Μικρω δέ ύστερον και τοις τείχεσιν αϊ μηχαναί προσάγονται, καί οί 
λίθοι έκσφενδονώνται σφαιροειδεΐς καί τάς βαρείς βάλλουσιν. αλλ' ουδέ 
τό βάρβαρου επί τούτοις ήρεμον ή υ, των δ' επάλξεων άνωθεν εξ άντιπά-

70 λου στήσαν καί αύτό μηχανήματα βάρη τε λίθων ήκόντιζεν ές τό στρά-
τευμα καί σιδήρια σπινθηρακίζοντα Ιξετίνασσε καί ην κατά τούτο 'Ρω-
μαίων ώς έπίπαν επικρατέστερο ν. όθεν τα μέν πρώτα πλείστοι τών 'Ρω-
μαίων εσίνοντο- είτα καί εις παράλογον ώς είπεϊν καί συώδη ορμή ν υπο-
θήξαντες êαυτούς οί 'Αρμένιοι έξιόντες καταπιμπρώσι τάς ελεπόλεις, εύφυδ 

75 προς άφήν ευράμενοι του πυρός τά έκ δονάκων έπισυνθέματά τε καί πήγ-
ματα, δ προς ερυμα τών μηχανών προετέτατο. τά δ' επί τούτοις καγχα-1 
σμοί τών αντιπάλων καί βρασμοί σώματος προς διάχυσιν καί 'Ρωμαίων 
παλίγλωσσοι χλευασμοί καί στομφασμοί κάτά βασιλέως καί λήροι μακροί. 

'Ανοχής δέ γενομένης καί της μάχης ληξάσης επί βραχύ, τά τε 
80 πετροβολά επισκευάζονται όργανα καί τά τούτων προταθέντα παραπε-

τάσματά τε καί ίμαντώματα έκ πηλίνων πλίνθων συντίθενται καί ούτω 
τή έξης τά τείχη πάλιν έτύπτετο. άμέλει καί ώς τά έκτινασσόμενα φλο-
γερά σιδήρια κατά μηδέν τάς μηχανάς έλυμαίνοντο, εις κενόν συνέβαινε 
σχάζειν τά τών 'Αρμενίων διανοήματα καί εις κοπετόν μεταπίπτειν τον 

85 πριν κατάγελων. ό γάρ σφενδονούμενος έκ τών εσωθεν μύδρος ει καί ήν 
άντήρης καί προς τάς πληγάς ανένδοτος, άλλ' ούυ έπεγχρίπτων τώ 
μανώ καί πλαδώντι διακένφ τε καί γηΐνω καί σομφώδει προβλήματι 
άπρακτος ήκοντίζετο· είχε μέν γάρ ύποχαλαν τό βαλλόμευον, σβεννύ-
μενος δ' ούυ δμως εδρα ούδέν ών ενεκα διηφίετο. δθεν κατά πολλά μέρη 

90 διαρραγέντος του περιβόλου της πόλεως ευέφοδα τά ένδον γίνεται καί 

VA = a, PH, R M D F = b 

64 ταγμάτων: πραγμάτων M 67 oi om. V 70 ήκόντιζον V R sis APHD 
Bekk 71 σπινθυρίζοντα V 72 έπίπαν om. M 73 είτα καί: Ιπειτα VA 
74 καταπιπρώσι M 75—76 τά έκ δρυφάκτων . . . . όπερ ερυμα . . . . προεβέβλητο 
V 77διάλυσινΑ καί'Ρωμαίων om. R 78 παλίγλωσσοι om. V 79 έπιληξάσης 
Η 80 πρόΐ 'Ρωμαίων post έπισκευάζονται add. AP, ubi πρόΐ—όργανα i. r. 6 
litt, et mg., Bekk προτεθέντα HMDF 82 άμέλει καί: ούκουν V παρά τών 
'Αρμενίων ex b hab. Α διατινασσόμενα V 83 ελυμαίνετο R έ$ D ετπσυνέ-
βαινε A: έπι- P s 84 των 'Αρμενίων: τούτων ΑΡΗ Bekk 84—85 τόν πρίν κα-
τάγελων: τοΐζ πρώην τωθασμόν καί τόν γέλωτα Α: τόν πρώην τωθασμόν καί κατάγε-
λων Ρ, ubi τόν — καί i. r. 10 litt., Bekk: τόν πρώην κατάγελων Η 86 έπεγχρίμπ-
των D 86—87 πλαδώντι καί διακένω γηίνω προβλήματι V : γηίνω (ή πλαδώντι 
i. mg.) καί διακένω τε καί γηίνω σομφώδει προβλήματι Α 87 σ(ομφώδει) Ρ ΐ Γ : 
γομφώδει RM 89 ών om. Μ διηφίετο : καί ήφίετο V 90 εύέφοδα: γρ. εύόοδα 
Am8 : εύέοδα Η 

63 Περσών (πλ . . . . R) post φευγόντων add. b Bekk 82 παρά τών 'Αρμενίων 
post τά alt. add. P H b Bekk 84-85 τόν πρίν κατάγελων : τόν πρώην γέλωτα b 
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τ φ τρόπω τούτω υποκλίνεται βασιλεϊ το πρίυ αναιδές καί βρέμον τ ώ 
κόμπω ττολέμιον καί την -πάλιν Άνάζαρβαν ανάγκη μάλλον ή γνώμη 
αυτώ παραδίδωσιν, ούκ εκ του παραχρήμα δέ, αλλά μετά πεΐραν δευτέ-
ραν καί την πολλάκις άντίταξιν καί την ές το προσεχές ετερον τείχος 
άναχώρησιν καί την αύθις έκ τούδε καθάπερ άπό τοΰ πρώτου μεθ' αίμα- 95 
τος έκκρουσίν τε καί άποσάλευσιν. | ι 

'Ομοίως δέ και τα παρακείμενα ταύτη τ η πάλει φρούρια μετελθών ές 
την Κοίλην Συρίαν άπεισι καί την καλλίπολιν Άντιόχειαν είσιών, ήν 
δίεισιν Όράντης καί περιβομβεί Ζέφυρος άνεμος, ύπτίαις χερσί παρά τε 
του πρίγκιπος 'Ραϊμούνδου καί του πλήθους παντός των αστών 5 
προσδέχεται. έφ' ίκαναίς δ' ήμέραις τ η πάλει ένδιατρίψας καί λίζιον 
εαυτώ τον πρίγκιπα δείξας, συν αύτω δέ καί τόν Τριπόλεως κάμητα, 
εγνω προσβαλειν ταϊς περί την Άντιάχου ίδρυμέναις καί παρ' Άγαρη-
νών κατεχομέναις Συροφοινίσσαις πάλεσι. 

Τοίνυν καί τ ω ποταμώ προσεγγίσας Εύφράτη άφικνεϊται εις τι πο- ίο 
λίχνιον έγχωρίως Πιζά καλούμενον, ενθα καί πολλή ν ένδειξαμένων τών 
πολεμίων περί τήν συμβολή ν γενναιότητα υπονοστεΐ τό 'Ρωμαϊκόν καί 
μέχρι τινός καταδίωξις γίνεται μέρους του προελάσαντος μή άντισχεϊν 
έχοντος προς πάθος μανικόν καί φοράν παράλογον τών βαρβάρων, μετ' 
ού πολύ δ ' έγγυτέρω του βασιλέως φανέντος, έκ της περί αυτόν φάλαγ- 15 
γος συχνοί τοις άντιπάλοις σνμμίγνυνται · οί δέ μή ένεγκόντες τήν κατ' 
αύτών έπέλευσιν τών 'Ρωμαίων συγκλείονται εΐσω του τειχισμοϋ καί 
οϋκέτι έπεκτρέχειν προέθεντο. τείχος μέν ουν καί περίτειχος ύπήν τ ώ 
πολίσματι καί βαθεια τάφρος έν μέρει τοΰτο περιεζώννυε καί λίθος αυτο-
φυής ενιαχοϋ κατεφράγνυε · πολλά δέ τών πυργωμάτων ύπενδόντα ταϊς 20 

6 ττροσδέχετοα : die 29 mens. Aug. a. 1137 ένδιατρίψας: per 
dies 29. 8.—10. 9. 1137 10 sqq. : Piza expugnata ca. 13/18. mens. Apr. a. 1138 

4—6 Οπτίαΐΐ—προσδέχεται : cf. Cinnam. 1 8 , 1 3 — 1 9 , 8 8 sqq. : 
cf. Cinnam. 19, 8—21, 2 Άχαρηνών: cf. Nie. Or. 104, 18 

VA = a, PH, R M D F = b 

9 1 — 9 2 βρέμον τ ώ κόμπω V: βρέμον T O T S όπλοι; μέγα AP, ubi 
T O Î Ç όττλοΐζ i. r. 6l i t t . , Bekk: βρέμον μέγα Η: άγέρωχον Sc 9 2 Άνάζαρβαν VH: 
'Ανάβαρζαν rei. Bekk: 'Ανάζαρβον Sc 2 ομοίως δέ om. Μ 4 Όρρόντη; codd. 
καί : τε καί Ρ 5 αστυνόμων PH Bekk 6 προσδιατρίψα; V : προσκαρτερήσαξ 
Β 7 παρά V 8 Άντιόχειαν V 11 Πίζα etiam infra lin. 27 RM καί om. 
V 11—12 τών πολεμίων om. M 14 μανικόν τών βαρβάρων καί φοράν παράλογον V 
τών βαρβάρων om. ΑΡΗ 15 δέ Bekk 16 συρρήγνυται Bekk 17 έπέλασιν ΑΐΓ 

PH Bekk 18 προεκτρέχειν Α προσέθεντο V 19 τάφο; Μ τοΰτο: ταΰ-
την ΡΗ 

9 1 · — 9 2 τ ω κόμπω : όπλοις b 2 τά πέριξ ταυτησί της πόλεω; φρούρια b Bekk 
14 τών βαρβάρων : τών έναντίωυ b Bekk 
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των λίθων νιφάσι και προς γήν καταρρεύσαντα των εκ τής "Αγαρ κα-
Θειλε τό φρόνημα, εντεύθεν | οί τολμητίαι καί φυσώντες τά άμετρα, είς 
δειλίαν τεθειμένων αύτοϊς των όχυρωμάτων, υπέρ τε της οικείας άντιβο-
λοϋσι ζωής καί των ένόντων πάντων αύτήν άλλάσσονται, βασιλεΐ τάς 

25 χείρας προτείναντες. 
Έκ δέ τούτου μοΐραν διαφείς στρατεύματος κατά των έπέκεινα του 

Εύφράτου πόλεων καί φρουρίων πλήθος λαφύρων συνέλεξε καί τό Πιζά 
τω τής 'Εδέσσης δωρησάμένος κόμητι, τό Βέμπετζ παραλλάξας ώς εύκα-
ταγώνιστον κριθέν κάπι πεδίου κείμενον ύπτιάζοντος, κατά του Χάλεπ 

30 καί του Φέρεπ εξώρμησε, τούτο αΐτησαμένου του τής 'Αντιοχείας πρίγ-
κιπος, έπεί καί ούτος τω βασιλεΐ συνεστράτευεν. επιστάς δέ τω Χάλεπ (τό 
δέ έστιν ή πάλαι λεγομένη Βέρροια) όρδ πολυάνθρωπον πόλιν καί στέ-
γουσαν ένδον πλείστον δσον όπλιτικόν οι καί έξιόντες του τείχους άμα 
θέα 'Ρωμαίων συμπλέκονται μετά ρύμης τοις περί τον βασιλέα στρατεύ-

35 μασι. τό δέ ήττον άπενεγκάμενοι τόν περίβολον | ύπεισήεσαν. οΰχ 
άπαξ δέ, άλλα κατά τό πάλιν καί πάλιν επεκδρομάς θέμενοι κατ' ούδεμίαν 
τό κράτος ήραντο· ενίοτε δέ και αύτφ τω βασιλεΐ περιιόντι την πόλιν καί 
κατασκοποϋντι τό τείχος δι' έκηβόλων λάθρα επιβουλεύσαντες καί τής 
προθέσεως ταύτης έξέπεσον. ούδέν δέ τι δράσειν έξ ύπογυίου δυνάμενος 

40 καί δια την όχυρότητα μέν ταυτησί τής πόλεως και την ένδον εΰιππον καί 
εύοπλον στρατιά ν, οΰχ ήττον δέ καί τό έπιλιπεΐν τά εφόδια καί τήν πυ-
ρός όμοϋ καί ύδατος ύποσττάνισιν, εκείθεν μεθίσταται. καί τό Φέρεπ έξ 
έφόδου παραστησάμενος καί τοΰτο κόμητί τινι τής Άντιοχέων άποχα-
ρισάμενος πόλεως πρός έτέραν πόλιν μεταχωρεϊ κατά φράσιν εγχώριον 

45 Καφαρδά λεγομένην. μεγίστης δέ χώρας αύτη προκαθέζεται καί περί αύ-

31 έπιστάς: die 19 mens. Apr. a. 1138 34 συμπλέκονται : die 20 mens. Apr. a. 
1138 42 μεθίσταται: die 21 mens. Apr. a. 1138 43 παραστησάμενος : die 
22 mens. Apr. a. 1138 

21 έκ τη; "Αγαρ : cf. Nie. Or. 171, 8 31 έπιστάζ etc. : cf. Cinnam. 19, 15—21,2 

VA = a, PH, RMDF = b 

21 νιφάσι : βολίσι Ν 21—22 τό των έκ της "Αγαρ καθεϊλον φρόνημα V 
22 φρόνιμον F 22 τά om. PH Bekk 23 τιθεμένων F Bekk 24 άνταλλάσ-
σονται V 25 προστείναντεζ Η: προτείνοντες DFSc 26 δια(φεΐς) Ρ ΐ Γ : άφείς 
Η τοΟ στρατεύματος VSc 28 δωρησάμενος : κομισάμενος R Βέμπεζ VB: 
Βίμπετζ Α 30 Φάρεπ V 31 δέ: καί V 32 δ' έστΙν Bekk 33 ένδοθεν V 
δσον om. VA 35 έπενεγκάμενοι F 35 ύττεισίασιν V 36 έτπδρομάς Α 
37 αύτφ om. PH τω om. RMDF Bekk 38 έκηβόλου D 39 έτπθέσεως 
V δέ om. D 40 καί om. P a o H 40—41 εύοπλον όμού καί εΰιππον V: εΰο-
πλον καί εΰιππον F Bekk 42 Ιπισπάνισιν D 43 της : των Η άποχαρισόμε-
νος R 45 Καφαρδάν Η : Καφαρδιδ Μ : Καφαρδά FKN καλουμένην F, sed λεγομένην 
F s αύτη: καί αύτή V: καί αύτη ή πόλις Β 
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την αύχεϊ καθυπείκοντα ουκ έλάχιστα φρούρια, στερρότητι τειχέων 
κομπάζουσα. αλλά καί ταύτην δια βραχέος χειρωσάμενος μεταβαίνει προς 
τά πορρώτερα. καί της προς το Σέζερ πορείας άπτόμενος στρατοπεδεύει 
περί τό Νίστριον (πόλις δε καί τοΟτο της Μέσης των ποταμών) άποθεν 
μικρω του Σέζερ κείμενον καί τοις πδσι κατεσκευασμένον άριστα, όδοϋ 50 
δέ πάρεργον καί τούτου διαφθαρέντος καί προς άρπαγήν διαφεθέντος 
τοις στρατιώταις, καί τούτων μάλιστα τοις εκ καταλόγων των Σκυθικών, 
ύφ' ών έάλωκεν, έκεϊθευ άπαναστάς τω Σέζερ πρόσεισιν. 

Οί δ ' εκ του άστεος τούτου, καί των πέριξ | σατραπών συνελθόντων, 
πλείστους δσους τούς όπλιτεύοντας συνειλόχασιν · δΟεν καί προς Ινα 55 
συνασπισμόν σννιόντες καί όμαιχμίαν κρατυνάμενοι μίαν προσυπήντων 
τόν έκεϊσε περικλώμενον ποταμόν διαβάντες, άλλα καί δοράτια εκ καλά-
μων κραδαίνοντες ταϊς του βασιλέως συμπλέκονται φάλαγξιν ΐπποις 
ώκύποσιν έποχούμενοι. καί συρρήξεως γενομένης πολλάκις την νίκη ν ό 
βασιλεύς άποφέρεται καί οί μέν τών πολεμίων κατά του ύδατος άκον- 60 
τίζονται, οί δ ' έμπείρονται δόρασιν, ούδαμώς έπαρκεσάντων σφίσι τών 
ένσειομένων δονάκων, άλλ' άσθενή καί λεπτήν έπικουρίαν καί τό όλον 
εΙπειν καλαμίνη ν παρεχομένων αύτοϊς. έντεΟΘεν είς τό τείχος άναχωρήσαν-
τες ούκέτι έπεξόδους είργάζοντο, έκ δέ τών γήινων ορόφων προφαινό-
μενοι καί πολλήν έντεΟΘεν την σύναρσιν εχοντες 'Ρωμαίοις άντεφέροντο, 65 
την έαυτών χώραν άνέντες είς τό άδεώς έκπορθεΐσθαι καί ληΐζεσθαι καί 
χειρουσθαι τά φρούρια. 

Ούτω δέ τούτων πραττόντων, ό βασιλεύς τάς φάλαγγας διηυκρινη-
κώς καί κατά γένος καί φατρίας διηρηκώς, ώς φΟλα φύλοις άρήγωσιν, είς 

47 χειρωσάμενοξ : exeunte mense Apr. a. 1138 

50 όδοΟ πάρεργον: Eur. El. 509 62—63 έπικουρίαν . . . καλαμίνην: cf. Nie. Or. 
214, 13; alias έπικουρία συκίνη, cf. Macar. 7, 83; Nie. Or. 50, 36 

VA = a, PH (abr. 48 πορρωτέρ. .), R M D F = b 

47 καί om. ARMDF hab. 
Sc δια om. Η 48 πορρώτερον VA 49 τό Νίστριον APDNB (proposuit 
iam ex Ephr. 3922 C. Neumann, Griechische Geschichtsschreiber und Geschichts-
quellen im 12. Jh. , Lpz. 1888, p. 135 n. 2; cf. E. Honigmann, Die Ostgrenze des by-
zantinischen Reiches, Brüssel 1935, p. 132 n. 1) : τό "Ιστριον V Bekk: τόν "Ιστρον 
R : τόν Οϊστριον Μ: τόν "Ιστριον F K U 50 μικρόν R παρεσκευασμένον A 51—52 
καί upòs άρπαγήν τοϊς στρατιώταις 6taq>86évrossuppl. Ams 51 διατεθέντοί V 52 
τών om. P a c 54 έν τώ άστει τώδε Ρ 55 συνειλέχασιν V : συνειλήχασιν Α καί 
om. V 57 περικυκλούμενον D (ποτα)μόν διαβάντες i. r. 6 litt. Ρ 58 
προσπλέκονται R 59 πλειστάκι; VA 61 σφίσι: ούτοι; et 63 αϋτοΐξ om. 
V : bis οώτοΐ; A 68 διευκριυηκώ; V 69 φήτραΐ V 

54 τούτου: τούδε b Sc Bekk πέριξ (hab. Sc) : άγχούρων (έγχώρ- R : άγχήρ-
Μ) b Bekk 57 άλλα om. b 
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μίαυ μοίραυ του Μακεδόνα καθίστησιν, έτέραν τό εκ Κελτών, άλλην το 
Σκυθικού, ETTI ΔΕ τό έκ Περσίδος ορμώμενου καί προσχωρήσαν ' Ρωμαίοις 
κατά πολέμους τους ττρότερον. και τ ω άμιγεϊ καί πολυ|μερεϊ τώδε τών 
στρατευμάτων, διαφόρους ιτροφαινόυτων τάς οπλίσεις, φόβω πλείουι 
ληφθέν τό πολέμιον της άγαν ενστάσεως καθυφίησι καί τόν εκτός προ-
έμευον τειχισμόυ προς περίβολου του ένδον μεθίσταται. 

'Επί πολλαΐς ουυ ήμέραις αγχέμαχοι συνέβαινον συμπλοκαί καί πεϊραι 
καί διαμάχαι καί μουομαχίαι τών άριστων καί περιφυγαί καί υποχωρή-
σεις καί καταδιώξεις έξ έκατέρων. αλλ' άεί τά μέυ 'Ρωμαίων επικρατέστερα 
κατεφαίυετο, τό δ' έυαυτίον καν επιπτεν από ξίφους πλειόυως κάυ εκ 
τόξων εις θάνατον ύπνωττε καν τοις έκ μηχανών λίθοις εις μέρη διήρητο 
καί προς γήν τά τείχη και τά τούτων καθηρεΐτο θωράκια, όμως έμενεν έτι 
άκράδαντον ές μυριοπληθές άριθμούμενον, άλλως τε καί υπέρ αυτών τώυ 
ψυχών και τέκνων καί γυναικών καί πλούτου πολλού, καί τούτου παν-
τοδαποϋ, διαγωνιζόμενον. 

Καί τ ά χ ' άν ήλω και ή πόλις ήδε καί βασιλεϊ καθυπέκυψε καί παντός 
του πλούτου κεκένωτο και 'Ρωμαίοι τ ή ταύτης χειρώσει κλέος ήραυτο 
τώυ πρώην έπικυδέστερου, εΐ μή άγγελίαι τιυές άπαίσιοι και άκοντα 
εκείθεν τόν βασιλέα μεθείλκυσαν, αϊ τήν "Εδεσσαν ήδον κυκλωθήναι παρά 
Περσών καί κινδυνεύειν παθεΤν τά χείριστα, μή βασιλέως αύτη την ταχί-
στη ν άρήξαντος. ούκοϋν έκ τών πολιορκουμένων δώρα μεγαλοπρεπή 
κομισάμενος, καί ταΰτα έξ Ολης τιμαλφεστέρας τών άπασών, καί ίππους 
έριαύχενας ευγενείς καί νήματα σηρικά διαπλεχθέντα χρυσώ και τράπεζαν 
άξιοθέατον, προ δε τούτων σταυρού είς χείρας | δεξάμευος πάγκαλου τι 
χρήμα και ξενίζον τ ή θέα, λυχνίτη λίθω κεκολαμμένον, εν φπερ αύτο-
φυώς ή τέχνη διύφανε γράμματα είς κάλλος φιλόνεικον του θείου είκάσμα-
τος καί οφθαλμών άτεχνώς τρυφήν, λύει τήν πολιορκίαν, τής πρός Άν-
τιόχειαν άψάμενος. έφασκον δέ οί κατά τό Σέζερ Σαρακηνοί πάλαι 
ποτέ τούς προγόνους αυτών έκ τών προσενεχθέντων δώρων τ ω βα-

1 λύει : die 22 mens. Maii a. 1138 

VA = a, Ρ, RMDF = b 
70 μοΐραν μέν μίαν V : μοΐραν μίαν Α τό 

Μακεδόνων MPC DP<= TÒ om. R έκ Κελτών: τών Ικλεκτών Β Bekk (corr. E. 
Miller, Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Grecs I, p. 219; cf. F . Cha-
landon, Les Comnènes II, p. 141 n. 2) 70—71 τών Σκυθικών R 71 έπΐ: ετι 
Bekk όρώμενον R 74 προϊέμενον M 78 έξ om. V τά τών 'Ρωμαίων μεν D 
79 κατεφαίνοντο DK πλειόνως om. V 81 τά τείχη om. R θώρακα D 82 
τών om. RMDF 83 καί tert. : Trpòs δέ καί Bekk 86·—87 έπικυδέστερου τών 
ιτρώην ήραντο V 87 έττικερδέστερον D : έιπκηδέστερον F άττάρσιοι Μ 88 τόν 
βασιλέα έκεΐθεν V ήδον : ήγον Α 89 παρά ante βασιλέως add. F 92 συρικά 
F 94 ξένον V κεκολαμμένον: έγγεγλυμμένον A m W Ρ : κεκολαμμένω D F : κεκολ-
λημένον Sc 95 φιλόνικον Bekk 1 τήν ante Άντιόχειαν add. Ρ 2 φερούσης 
post Άντιόχειαν add. V έφαψάμενοξ AP Sc κατά τό : έν τώ V ΣαρρακηνοΙ 
constanter codd. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:05
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σιλεΐ δορύκτητα σχεϊν τόν τε εκ λίθου άκτινώδους σταυρόν καί την πολυ-
τελή Kod οιαν έκπλήξσι τράπεζαν, ήυίκα 'Ρωμανόν εϊλον τόυ Διογένην 5 
την αυτοκράτορα 'Ρωμαίων αρχήν χειρίζοντα τήν τε βασίλειον εκείνω 
σκηνήν εσκύλευσαν καί του χάρακος κεκρατηκότες τά ενόντα διείλοντο. 

Έ ν δε τr¡ έκ του Σέζερ άπάρσει του βασιλέως 'Ρωμαίοις κατ ' οΰράν 
επιτίθενται τά του Ζακή καί τίνων αρχηγών άλλων διασήμων Περσικά 
στρατεύματα, θρυπτικώτατα τοις μικροΰ ποδηνέμοις όχήμασι προδεικνύ- ίο 
μενα και 'Ρωμαίων όλιγωρότατα τύφω εμπλήκτω βαρβαρικώ. των γε 
μήν ελπίδων διαμαρτόντα ούχδπως ουδέν τι γενναίο ν έπραξαν, άλλά καί 
τοΰ κόμπου καί της μεγαληγορίας δίκην άμοιβόν υπό της θείας τίσαντες 
δίκης καί δύο των ηγεμόνων ζωγρίας προσαπεβάλοντο · ήσαν δ' ούτοι ô 
υιός του Άτάπακα καί ό του Σαμούχ Άμηρδ κασίγνητος. 15 

Είσιών δ ' ό βασιλεύς τήν Άντιόχου εύδαίμονα πόλιν το αστικό ν πλή-
θος I δλον έαυτού άνηρτήσατο, ώς καί μεθ' ιερών έκτύπων καί πλείστης 
δτι φιλοκαλίας τών άγυιών λαμπρόν εκείνω σχεδιάσαι τόν είσιτήριον. εκ 
δε ταύτης μετά φωνών εύσήμων καί προπέμψεων αίνεσίμων εις τά της Κιλι-
κίας δρια παραβαλών κάκεΤθεν εξορμήσας της πρός τό Βυζάντιον φερούσης 20 
άπτεται, καί γοΟν κατά τάξιν προϊών και τής αύτού στρατηγίας έχόμε-
νος στέλλει κατά τών ' Ικονιέων Περσών άπόμοιράν τινα του στρατεύμα-
τος· ούτοι γάρ, οπότε τής Συρίας επέβαινε βασιλεύς, τ ω καιρώ χρησά-
μενοι προς έπίθεσιν εκδρομών κατά 'Ρωμαίων έδράξαντο. τοϋτό τοι καί 
του δυσμενούς στίφους περιγενόμενος εκειρε τήν πολεμίαν, αλωσιν άν- 25 
θρώπων καί ζώων ελασιν παντοίων, όπόσα υπό ζυγόν καί δχησιν, 
έργασάμενος. 

5—7 ή νίκα — διείλοντο : apud Mantzikert die 19 mens. Aug. a. 1071 

5—7 ήνίκα — διείλοντο: cf. Mich. Attal. p. 151, 8 sqq. Bonn.; Nie. Bryenn. p. 40, 
15 sqq. Bonn. 

VA = a, P, R M D F = b 

4 δορύκτητον V τε hab. sol. V 
άκτινώδους: τιμαλφούς V τε post πολυτελή add. Bekk 6 ¿κείνου Bekk 7 
σκυλεύσαντες V τ ά : τόν Α 9 έπιτίθετοα V άλλων αρχηγών V 12 άμαρ-
τώντα Μ 14 καί om. Α 15 Άταπακά Bekk άμηρά R Bekk 16 δέ Μ 
Άντιόχειαν V άστυκόν F Bekk 19 εύφήμων Bekk 20 προβολών D 2 0 — 
21 έξορμήσας καί . . . άπτόμενος Α: id., sed καί ex corr. Ρ 21 άπτεται — στρατη-
γίας om. V γοΰν om. A P αύτοϋ Α Ρ Κ Ιχομένως AP»C R M D F 23 ό βασ. 
M 24 έκδρομαΐς κ. 'Ρ. έχρήσαντο Bekk έδράξαντο: ήψαντο Ameyp Ρ : 
είργάσαντο Sc: κούρσα . . . έποίησαν Β τούτο: τ ώ Ρ Bekk 26 παντοίαν V δσα 
Ρ καί δχησιν om. V 

4 τε om. Ρ b Bekk 16 εύδαίμονα: μεγαλώνυμον b Bekk 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:05



32 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 42/3 

Καί τοιούτοι μεν oi πρός άνίσχοντα ήλιου άγω ves τοΰ Ιωάννου δι' 
εκστρατείας μιας πδσαν μέν γλώσσαν, πδσαν δέ γνώμη ν ές αυτούς έφελ-

30 κύσαντες, έν ή καί τριετής χρόνος εξίκετο. 
Τότε δέ προσερρύη τω βασιλεϊ τωδε καί ό σεβαστοκρατορών κασίγνη-

τος ' Ισαάκιος, δν φθάσαν είρηκε τό λέγειν συνάρασθαί oi τά περιττά είς τήν 
της βασιλείας κατάσχεσιν. κατά γαρ μικρολυττίαν του όμογνίου διαζευ-
χθείς και φυγάς άπάρας έκ της 'Ρωμαίων, συνέκδημον καίσυμττλαυήτην 

35 εχων τον ' Ιωάννη ν τόν των παίδων πρωτότοκο ν (άνήρ δ' ούτος όπλιτο-
πάλας και πολεμόκλονος, φυήν τ ' άρίστην καί | είδος προφαίνων άξιο-
θέατον), πλείστοις μέν και άλλοις προσέμιξεν εθνεσι, συν αΰτοϊς δέ καί τω 
της Ίκονιέων σατραπεύοντι μητροπόλεως, καί ή ν μέν ό Ίσαάκιος ούτος 
όρμαίνων άεΐ χώραις έπιθέσθαι 'Ρωμαϊκαΐς και Σατάν γενέσθαι τφ 

40 'Ιωάννη, χρημάτων δέ άπορων και τόν βασιλέα Ίωάννην όρων ταϊς 
κατά πόλεμον πράξεσι διά παντός περικλέϊστον οΰδένα εύρισκε τοις κατά 
σκοπόν έκείνω συμβαίνοντα, μάλλον μέν ούν καί πάντας είχεν άποπη-
δώντας καί προς την πρώτην της άντιστασίας ένήχησιν δυσχεραίνοντας 
καί τήν έπιχείρησιν απαγορεύοντας ώς ασύμφορο ν κάκείνω καί μηδ' 

45 αύτοϊς έφικτήν όπωσοϋν. όθεν τούς τοπάρχας περιιών καί παρ' οίς 
κατέλυε δι' αΐδοϋς άγόμενος ώς τό είδος τυραννικώτατος και τό γένος 
επισημότατος, όψέ συνείς ώς διακενής της συγγενείας άποδιίσταται βίον 
άντλών πόνηρον, προς τόν όμόσπορον έπανέλυσε. και βασιλεύς άσμένως 
τε αυτόν καί τόν υΐέα προσβλέπει και όψιν Kai λόγους άμφοϊν δίδωσι καί 

50 χαριέντως προσπλέκεται. ίσχυρόν γάρ τι χρήμα πόθος συγγενεία διυ-
φαινόμενος, καν άπορραγείη μικρόν τι τήςσυμφυΐας, ταχέως φιλυπόστρο-
φος γίνεται, άμέλει καί τό πρώην φίλτρον διατηρήσας άλώβητον ουδέν 
τι παλίγκοτον ύπέτυφεν εν ψυχή, οποία oi έν άρχαϊς φιλουσι τεχνάζεσθαι, 
τόν χόλον ένθάπτοντες καί έναύοντες είς τήν κατά καιρόν φρυκτώρησιν 

55 καί κατάπρησιν τήν δέ Κωνσταντίνου συν αυτω είσιών où πλειον | 

30 τριετή; χρόνο;: a vere a. 1137 usque ad ver a. 1139 

39 Σατάν γενέσθαι : cf. Nie. Or. 110, 23—24 47—48 ßlov άντλών πόνηρον: cf. 
Nie. Or. 19, 25 52—55 ουδέν — κατάπρησιν : cf. Horn. A 80—83 

VA = a, P, R M D F = b 

28 του 'Ιωάννου: τούδε τοϋ αύτοκράτορο; Bekk 29—30 πδσαν —έφελκύσαντε; 
post έξίκετο V B 29 γλώτταν ARMDF Bekk δέ : μέν Μ αυτού; : έαυτού; F Sc 
Bekk 30 ό χρόνο; V 31 προσερρύη Am«YP: κατήλλακται Α Sc τωδε om. V 
35 TÒvpr.: καί V post παίδων add. αύτφ Α: έκείνω Α™βΥΡΡ: έκεΐνου Bekk 
36 καί alt. om. M 38 πόλεως Ρ 40 δ ' Α 43 αντιστάσεως V : αποστασία; 
Bekk 44 καί alt. om. Ρ 45 όπωσοϋν suppl. A m « τοπαρχουντα; D F 47 
συνιεί; V 48 άνατλών V άσμενέστατα A a c 49 τε om. AP αυτόν τε Bekk 
51 φιλυπόστροφο; ταχέως Bekk 54 έναύνοντε; Α: ένάγοντες R 55 σύν: èv R 

32 elç ; πρό; b 34 βασιλέω; post διαζευχθεί; add. b 
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τώ της νίκης περιόντι ή τη του κασιγνήτου έπανόδω ήγαλλιατο. καΐ τό 
ύπήκοον δέ κατεκίρνα πως τά έγκώμια τω του βασιλέως τουτωΐ προμη-
θεύματι, ού μόνον τοις αύτου τροπαίοις καλλωττιζόμενον καί θϋον θεω 
χαριστήρια τω καί ττορεύσαντι τούτον καί νικητήν άνασώσαντι, άλλά 
καί τη τοΟ άδελφοϋ άφίξει έπευφραινόμενον. 60 

Μή πολυωρήσας δέ τω Βυζαντίω, των Περσών έσβαλόντων τοις 
κατά τόν ποταμόν τόν Σαγγάριον έπιδρόμοις τόποις, ύπεριδών κα-
χεξίας σώματος ώς είχεν έξώρμησεν· όθεν τους πολεμίους διαθροήσας 
τη παρουσία καί Θρεμμάτων άγέλας έλάσας τταντοδαπών έπανήλθεν είς 
τό Λοπάδιον. μετ' ού πολύ δέ καί της γυναικωνίτιδος έξιούσης τήν irò- 65 
λιν τάς 'Οχυρός έδείματο, την έκ των ττολεμίων έκεχειρίαν είς τό μή πάντη 
άξύμφορον 'Ρωμαίοις διατιθείς. έμβραδϋναι δέ τοις τόποις τούτοις 
διασκοπούμενος τήν στρατιάν άθροισθηναι διετετάχει. καί ή μεν έκ 
θεσπισμάτων βασιλείων συνήγετο, αύτός δέ κατά τοΟτο τό έργον ώς 
ουδέποτε τοις στρατευομένοις άσυγγνώμων έδοξε καί βαρύς καί τό πλέον 70 
μηδέ μέτρα έκστρατείας είδώς, ώς είπερ έλάθετο ή ούκ ένόησεν ώς τρισσόν 
ετος έν τοις έφοις πολέμοις 'Ρωμαίοι διήνεγκαν. τό δέ πρός άρρητον 
έχθος έτι μάλλον έκμήναν, ότι πολλοί των είς Συρίαν συναναβάντων 
έκείνω μήπω τά οίκοι βλέψαντες, αλλά νόσφ σώματος καί σπάνει των | 
άναγκαίων καί φθορδ των όχημάτων έν τή όδοιπορία χρονίσαντες, 75 
ήναγκάζοντο μή των πατρίδων βαίνειν ευθύ, άλλ' Ινθα κατασκηνοι βασι-
λεύς μεταβαίνειν ύπό των έπιμελώς τάς όδούς τηρούντων καί τάς θαλατ-
τίους περαιώσεις έπισκοπούντων. ό δέ μή άγνοεΐν έχων τό του γογγυ-
σμου αίτιον, τόν ουκ είδότα πλαττόμενος, ίνα μή λέγοιμι τόν μηδαμώς 
έμπαζόμενον ύποκρινόμενος, έκείνους μέν εΐα κενοφωνεϊν, αύτός δέ της 80 
προθέσεως είχετο, βούλεσθαι λέγων εχειν τούς στρατιώτας συσπου-
δαστάς καί μηδαμώς ταΐς συνεχέσιν έκδημίαις άπαυδοϋντας καί άποκναί-
οντας. 

63 έξώρμησεν : a. 1139 vere 

63 έξώρμησεν: hue pertinet Theod. Prodr. ed. Hörandner No. XVI 71 έλάθετο — 
ένόησεν: cf. Horn. 1537 

VA = a, Ρ, RMDF = b 
56 τ ή om. D ήγάλλετο V 57 τούτω 

Bekk 58—59 καί — άνασώσαντι om. V 61 είσβαλόντων V Bekk 62 κατά 
Σάγγαριν V : κατά Σαγγάριον ποταμόν Α : κατά π . τόν Σ. Ρ Bekk : κατά τόν Σάγγα-
ριν Β καχεξία ν V 64 έ$ VPD 65 Λουπάδιον Μ 66 πολέμων V έ$ V 
68 διανοούμενοί Bekk διαθροισθηνα» V προσετετάχει V : διατετάχει Ρ 70 
οΰττοτε VN έδειξε RMN 71 μέτρον R ένενόησεν Ρ Bekk τρίτον AB Sc 
72 δρρηκτον R F B e k k 73 έκμαΐνων R ήν post έκμήναν add. Bekk 75 έν 
om. VAP 82 άπαυδοΟνταξ καί om. V 

73 έκείνου (έκείνω R) ante Ιχθοζ add. b Bekk 74 στρατιωτών post έκείνω add. 
b Bekk, non vero Ν 

3 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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34 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 45/6 

Προθέμενος δέ μετελθεΐν τους κατά τό Θέμα των Άρμενιακών παρ-
85 εισφθαρέντας βαρβάρους, άμα δέ καί Κωνσταντϊνον τον Γαβρδν κα-

τασχεΐν χρόνου ήδη σνχνόν τήν Τραπεζούντα ύποπο ιη σά με νο ν καί 
ήθεσι τυραννικοϊς αυτήν διεξάγοντα, διά της των Παφλαγόνων συναγ-
κείας τήν πορείαν τίθησιν άει των τοΰ Πόντου παράλων βαδίζων έχόμενα, 
δυοΐν ενεκα, του τ ' έκ της οικείας χώρας τήν στρατιάν οί πορίζεσθαι τα 

90 βιώσιμα, καί εί δεήσει συρρήξαι πόλεμον, κατά μίαν μοΐραν εχειν αύτόν 
έπικείμενον, άλλ' ούκ έξ έκατέρων μερών προσφυόμενον κάντεϋθεν προς 
περικύκλωσιν έπιτήδειον. ήν yàp ό της Καισαρείας τότε κρατών Μου-
χούμετ, περί ού είπεΐν εφθημεν, πλείστη ν ότι περιβεβλημένος ίσχύν, μέρος 
τε της 'Ιβηρίας ύπαγαγόμενος καί ενια της τών ποταμών Μέσης πα-

95 ραστησά| μένος, τό μεν άνωθεν γένος ές τούς Άρσακίδας συναλειφόμενος, 
ι τό δέ προσεχές έκ Τανισμανίων καταγόμενος· ήσαν δ' ούτοι τολμητίαι 

καί άνδρισταί καί τών χειρωσαμένων τάς έώας πόλεις 'Ρωμαίων οί μά-
λιστα κράτιστοί τε καί αναιδέστατοι. 

"Εαρος μέν ou ν ύπολήγειν άρξαμένου του Λοπαδίου βασιλεύς άπα-
5 νίσταται, τήν δέ Θέρειον πδσαν ώραν καί του μετοπώρου τό εύκραές έν 

τη όδοιπορία τήδε κατατριψάμενος περί τροπάς ένηυλίσατο χειμερίους 
πόλει Ποντική τη Κιντή. τή πολεμία δ' εκτοτε προσβολών έν πολλοίς 
έδυσπράγησεν. εστί μέν γάρ καί άλλως ή Καππαδοκών χώρα κρυμώδης 
πδσα καί τό κλίμα τοϋτο ψυχεινόν καί δριμύτατον, τότε δέ καί χειμώνος 

ίο επιγενομένου άήθους πολυτρόποις κακοϊς προσεπάλαισε. τά τε γάρ προς 
δίαιταν έπιτήδεια σχεδόν είς τέλος έξέλιπον καί τών ζώων όπόσα σκευο-
φόρα τε καί πολεμιστήρια διεφθάρη παντάπασι. κάκ τοϋδε τό άλλόθρουν 
πλειόνως άναθαρρήσαν, έπεί και άφθεγκτόν έστι τή φήμη μηδέν άνεξερεύ-
νητόν τε καί άνεξέλεγκτον, έφόδοις άκηρύκτοις έχρήτο συχναις, και 

15 ληστρικοίς έπιτιθέμενον κλέμμασιυ, ενιαχοΟ δέ καί προδήλως διαμιλλώ-

86 χρόνου ήδη συχνόν: inde ab anno 1126 4 lapos —άρξαμένου: exeunte mense 
Maio a. 1139 6 περί — χειμερίου; : ca. diem 21 mens. Dec. a. 1139 

84 sqq. : cf. Cinnam. 21, 4 sqq. 93 είπεϊν Ιφθημεν: p. 19, 10 sqq. 9 τό κλίμα: 
cf. Theod. Scut. Synops. chron. 205, 20—206, 4 

VA = a, P, RMDF = b 
84 τό om. V 86 ώς (χρόν)οι; (ήδη σνχν)οΐ$ Dp« 87 

ouvayyaías codd. 88 παράλλων RM : παραλίων Α Sc Bekk τόπων post 
παράλων add. AP Bekk βαδίζειν AR™ F Bekk 89 ot om. VA 90 si 
δεήσει : ήδέως R 91 άλλ' ουκ A m ? : καί μή VA προσφυόμενον F l r : περικείμενον 
Bekk 91—92 ώς âs κύκλωσιν V 92 Μαχούμετ RM 94 υπαγόμενος R : 
έπαγόμενοξ Μ 4 Λουπαδίου AM 4—5 άπανίσταται βασιλεύς VA 6 χει-
μερία; Μ 7 Κιντοΐ ΚΝ έκ τοϋδε Bekk 9 πδσα om. V 13 πλειόνως 
Amgyp: ί5 πλειόνων Α 15 έπι (τιθέμενο ν) P i r 

5 εΰκραέστερον b, sed εϋκραέζ hab. Ν 
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μενον κατά μάχη ν ένώπιον, άεί τάς των 'Ρωμαίων έλυμαίνετο φάλαγγας· 
κατά γάρ νέφος συνεχές τήν σύστασιν έφιστάμενον έκ του αύτίκα, τη 
ποδωκεία πεποιθός των ίππων, της όμαιχμίας άφίστατο, ώς είπερ ανέ-
μων πνοαϊς έξήρετο. βασιλεύς δέ το των ίππων μεθοδεύων ατύχημα, 
περιιών τό στράτευμα τά ευγενή των όχημά|των συνέλεγε καΐ ταύτα 20 
διδούς καί 'Ρωμαίοις μέν, όπόσοι κοντοφορεϊν ηδεσαν, τοις δ' έκ των 
Λατίνων μάλιστα δεξιοστροφεϊν έπισταμένοις δοράτια, άνθίστα τούτους 
τοις πολεμίοις καί παρείχε γενναίως άντιμαχεΐν. οί δέ τάς μετά ξυστών 
έπελάσεις τούτων ένεγκεϊν ούκ έχοντες προς φυγήν μεθηρμόζοντο. 
ίκανώς μέν ουν διά των τοιώνδε μεθόδων καί του πλείστους ότι μάλιστα 25 
των πεζών σημαίας άνέχειν είς έμφασιν πλείονος ίππικοϋ τάς Περσικός 
άναστείλας φοράς έπΐ Νεοκαισαρείαν ίετο. 

ΠολλαΙ δέ καί περί αυτήν μεταξύ Περσών και 'Ρωμαίων έτολυπεύθη-
σαν συμπλοκαί. καί των του βασιλέως υιών ό νεώτερος (Μανουήλ όνομα 
τούτω) δόρυ διαβαστάσας και ίκανώς προελθών, του πατρός είδότος μη- 30 
δεν, τοις πολεμίοις ένέβαλε · καί τό έργον τοϋτο του μείρακος παρωρμήκει 
σχεδόν άιταν τό στράτευμα καί ύπέρ ίσχύν άγωνίσασθαι, τινών μέν ές τον 
δμοιον ζήλον διαναστάντων, τών δ' άλλων άπάντων δεισάντων περί τ ω 
παιδί και βασιλει χαριεϊσθαι τά μέγιστα οίηθέντων, εΐ συναραμένων αύ-
τών ούδαμώς τι προς τών πολεμίων έσεϊται πεπονθώς άηδές. αλλά τότε 35 
μέν ό πατήρ έπαίνοις τον παΐδα προδήλως ήμείψατο· ύστερον δέ τήν 
σκηνήν είσιών πρηνή ταθέντα διά λύγου Ιτυψεν ώς θρασύτερον μάλλον ή 
εύτολμότερον, μηδ' έπιτρέψαντος αύτου συμπλακέντα τοις έναντίοις. 

"Ισως δ' αν καί της Νεοκαισαρέων έκράτησε βασι|λεύς, εΐ μή κατά 
σνγκυρίαν άπρόοπτον αύτω προσέστη τϋφος άλογος αύτοθελής καί 40 
θυμός παντάπασιν ακυβέρνητος του άδελφιδοϋ ' Ιωάννου, δν ό σεβαστο-
κράτωρ έγείνατο ' Ισαάκιος. μάχης γάρ ένισταμένης μετά Περσών, ίππό-
την έπίσημον έξ Ιταλίας όρμώμενον άνιππον θεασάμενος έκέλευσε παρ-
εστώτι τ ω άνεψιώ άποβήναι του Άραβίου ίππου, φ ήν εποχος, καί 
δούναι τούτον τ ώ ' Ιταλω, μή χατίζοντα ίππων τον άνεψιόν έπιστάμε- 45 

27—38: cf. Cinnam. 21, 12—22, 3 

VA = a, Ρ, RMDF = b 

19 έξήρητο Ρ 21 διαδιδούς Ρ Bekk : διδούς om. R τοϊς τών Λατίνων δέ 
VA 5 ' o m . M 22 μάλλον Α δόρατα V Sc τούτοις R 23 ξυστών: δορα-
τίων V 24 ούκ om. Μ: μή Μ» 25 τοιούτων Bekk τούς πλείους V μάλλα 
R : μάλλον MD F 26 ίππικοΰ πλείονος PD Bekk 27 άναστέλλων V Νεοκαισα-
ρείας APRM Sc Bekk 28 δέ om. V μεταξύ ante καί pr. add. D 29 uiòs 
D 32 άπαν σχεδόν R 35 Ισεϊται A m ï : ε!η A 37 διά λόγου Α: διά λύγον 
RM: μετά ράβδου Β : διά λίγου Sc: δι' ¿λίγου Bekk ώς: καί RM 41 άδελφού 
Μ ό om. Μ 43 ό βασιλεύς ante θεασάμενος add. A Ρρ° Bekk 44 'Ιωάννη 
post άνεψιώ add. Α Ρρ° Bekk 'Appaßfou constanter codd. 

21 τών om. b 27 φοράς: ϊλας b Bekk 

3» 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:05



36 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 48/9 

νος. ό δέ φρουηματίας ών καί γαύρος πλέον του δέοντος τ ω του βασι-
λέως άντέστη κελεύσματι, έμβριθεστέραν, Ινα μή λέγοιμι άναιδεστέραν, 
τήν άντίρρησιν ποιησάμενος· καί τόν Αατϊνον έξουθευώυ προυκαλεϊτο 
είς άντιμάχησιν ώς τόν ϊππον, εΐ περιγένοιτο, δικαίως άποληψόμενον. μή 
έτιI πολύ δ' εχων άνθίστασθαι τ ω Θείω καί βασιλεί (έώρα yàp πρός όργήν 
έπιφρίσσοντα) τόν ïttitov δίδωσιν άκων. μετακελλητίσας δ' είς ετερον 
άθυμίας πλήρης τό δόρυ άγκοινησάμευος κατά της των πολεμίων παρα-
τάξεως φέρεται, μικρόν δέ τι πρόβας τόν λογχήρη κοντόν είς τούπίσω 
αντέστρεψε καί τ φ νώτω επαναθέμενος προς Πέρσας αυτόμολος γίνεται, 
τό κράνος της κεφαλής άφελόμενος. 

Άμέλει καί ' Ιωάννης μέν ήδέως τοις βαρβάροις όρδται καί ασμένως 
προσδέχεται καί ώς πάλαι μέν συνήθης αύτοΐς καθιστάμενος, ή νίκα τ ω 
πατρί συνεπλάζετο, καί ώς τότε δέ τή παρουσία τά κατ' αυτούς άναρ-
ρώσων πράγματα, ό δ' αυτός μικρω | ύστερον καί τά Χριστιανών 
έξομοσάμενος όργια τήν τοΟ ' Ικονιέως ΓΤέρσου θυγατέρα έγήματο. ó δέ 
βασιλεύς έπΐ τοις συμβεβηκόσι τούτοις έκθαμβος γεγονώς ούκ άγαθαϊς 
έλπίσι διεστροβεϊτο, οΐόμενος ώς ούδέν άφθεγκτον έσεΐται παραλελοιπώς 
ό άνεψιός των τήν 'Ρωμαϊκήν περικλονούντων στρατιάν, άλλ' άχαλι-
νώτω καί εύδρόμω γλώττη άναγγελεϊ των ίππων τόν σπανισμόν, 
τήν των βιωσίμων στέρησιν, καί παν ετερον καχέκτημα της παρεμβολής, 
ύποκλέπτων τοίνυν τήν έπανάλυσιν κατά βραχύ πως έκειθεν μεθί-
στατο. πλήν ούδ* ούτω δρών είχε λεληθέναι ολοσχερώς τό πολέμιον· 
τοις γάρ τελευταίοις έπικείμενον του στρατεύματος μέχρι πλείστου παρ-
ηκολούθει καί διενοχλοΟν τήν ούραγίαν ένέλιπεν ούδαμώς. διά ταύτα 
τοίνυν της παραλίας λαβόμενος έν τ ω άσφαλεΐ καθειστήκει καί τό βάρβα-
ρον μηκέτι έπιέναι εχον παλίσσυτον γίνεται. 

66 μεθίστατο : a. 1140 aestate 

57—58 ήνίκα— συνεπλάζετο: cf. ρ. 32, 32 sqq. 60 έγήματο: cf. ρ. 53, 47—50; 
Ps.-Phrantz. 73, 12 sqq. Papadopoulos 64 εύδρόμω γλώττη : cf. Nie. Or. 18, 25 

VA = a, Ρ, R M D F = b 

46 γαύρο; AmKYP : άγέρωχος A Sc 49 μ η δ ' D 51 μετακελ. Bekk όχημα post 
έτερον add. et 52 καί βράττων δντικρυ; θυμω post άθυμία; πλήρη; (: πλήρη; άθυ-
μία; A) add. Α Bekk: id., όχημα —θνμώ i. γ. 16 litt, et mg. Ρ 52 άγκοινισ. V 
πολεμίων: πόλεων F 53 λογχήρη om. V 54 συνέστρεψε V : άπέστρεψε Α 
Sc: άνέτρεψε D, ubi άντέστρεψε i. mg., F 56 μέν om. D 58 τότε: τε D 
δέ: δή D F Bekk έαυτοϋ post τ η add. AP καθ 'αύτού ;Α 60 Μκονιάρχου 
V 61 γενόμενο; AMSc 62 διεστροβοϋτο Bekk οΐόμενο;: ήδει γάρ Am*YP Ρ 
Bekk 64 γλώσση Bekk 
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ΕΙδοΙ μέν ou ν Ίαυνουάριοι τόν βασιλέα έβλεψαν Ίωάννην έκ τών 
Περσικών καμάτων τήν πόλιν έπεισιόντα, αί δέ του ήρος τροπαΐ τό ξίφος 
είχον αύθις περιζωσάμενον καΐ προς τό περί τόν 'Ρυνδακόν ποταμόν 
άφιγμένον πόλισμα. έττεί δέ ή μέν Θέρειος ώρα παρεληλύθει, ó δέ χειμών 75 
ήδη παρεισιών τοις αίθριάζουσιν έδυσκόλαινεν, άνέμων βόμβοις παραφο-
βών καί άμβλύτερα προς άντιπάλαισιν ψύχους τιθείς τά σώματα, έπάνει-
σιν είς Βυζάντιον, τω ψυχειυω τοΟ καιρού ύπενδούς ώσεί καί χερμάδια τάς 
νιφάδας καί δοράτια τάς πηγυλίδας προβαλλομένω. ύπομειδιδν δ ' αρχο-
μένου του Ιαρος τών ανακτόρων άπανίσταται. τω τοι καί τάς έξ όσφύ|ος 80 
αύτοΰ προσειπών, δσα καί Ήλιάδας έπ' αύτω άφιείσας ήλεκτρώδες 
δάκρυον, τήν Φρυγίαν παρελθών, τήν δ ' 'Αττάλου λαμπροτάτην πόλιν 
καταλαβών χρονοτριβεϊν έκεϊσε προέθετο, όπως τάς πέριξ ταύτης χώρας 
μάλλον τι προς τό εύ διάθοιτο. 

"Ηδη yàp καί τούτων ενιαι τοις Τούρκοις υπέκυψαν, έν αίς ή ν καί ή 85 
του ΤΤουσγούση καλουμένη λίμνη, αύτη yàp είς αχανή καί μικρού θαλασ-
σίαν χύσιν έκτεινομένη εν πολλοίς νησίδας άνίσχει προβεβλημένας τείχε-
σιν έρυμνοΐς. φκουν μέν ούν ταύτας τηνικάδε καιρού Χριστιανών έσμοί, 
οΐ καί διά Τύμβων καί άκατίων τοϊς ' ΙκονιεΟσι Τούρκοις έπιμιγνύμενοι ού 
μόνον τήν πρός άλλήλους «ριλίαν εντεύθεν έκράτυναν, άλλά καί τοις 90 
έπιτηδεύμασιν αύτών έν πλείοσι προσεσχήκασιν. άμέλει καί ώς όμορούσιν 
αύτοΐς προστιθέμενοι 'Ρωμαίους ώς έχθρούς ύπεβλέποντο· ούτω χρόνω 
κρατυνθέν εθος γένους καί θρησκείας έστίν Ισχυρότερον. δθεν οί μέν ώς 
άντίπαλον τόν βασιλέα κακώς εφασκον, μηδ' ύποκύψαι δλως τοις αύτοΟ 
Θεσμοις άπηυθαδιάζοντο τω ΰγρω φυσώντες ζωστήρι της λίμνης καΐάούκ 95 
αν ωήθησαν φρονοϋντες, ταύθ' ώς παραφρονούντες διεννοούμενοι. ό δέ ι 

72—80 a die 15 mens. Ian. a. 1141 usque ad ver a. 1142 

80 έξ όσφύος : cf. p. 4, 85 81 όσα — δάκρυον: cf. Macar. 4 ,45; App. prov. 3, 
8; Nie. Or. 19,21—23 85—12 έν — κύμασιν: cf. Cinnam. 22,8—22 

VA = a, P, RMDF = b 

72 ε!δοϊ codd. (exc. M) ήδη μέν oöv (ouv sscr.) Ιανουάρ(ιος) τόν βασιλέα Ιβλεψεν 
M ouv om. RM>CDF 73 ύπεισιόντα Α περιτροπαΐ Bekk 76 βόμβοις : φό-
βοι? R 78 ές V τό Βυζάντιον VRSc Bekk καί ante τω add. V ψυχρώ Μρ° 
80καΙ om. V 81 καί om. Μ 82 'Airaylou R 83 χώρας : πόλεις καί χώρας ASc 
Bekk: id., πέριξ — καί i. r. 10 litt. Ρ 84 έτι μάλλον V μετάθοιτο Bekk 
86 post λίμνη add. ή Γαζουρός πρότερον έκαλεΐτο Sc βαλαττίαν V 87 νησίδοις D 
περιβεβλημένος APSc Bekk: προβεβλημένοις RMD 88 έρυμνοϊς: Ισχυροί? Bekk 
89 καί Α»: δέ Α 91 όμόροις ASc 93 ?6ος om. Μ 94 καί μή Υ 95 τώ 
της λίμνη? φυσώντες ύγρώ περιζώματι V 95—1 καί — διεννοούμενοι om. V 1 
διεννοούμενοι : διοπτραττόμεθα Α : διαπραττόμενοι Ρ Bekk 

93 δθεν: όθεν καί b Bekk 
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μεθίστασθαι παρήνει της λίμνης ως παλαιοί/ 'Ρωμαίων κτήματος καί κα-
θαρώς ττροσχωρεΐν τοις Πέρσαις, εΐ τούτο βούλοιντο · εί δέ μή ούτω δρωεν, 
ουκ αν άνασχέσθαι όλως διισχυρίζετο αυτούς τε καί την λίμνην άπεξε-

5 νώσθαι 'Ρωμαί|ων επί μακρόν, μή προχωρούντων δέ των ρημάτων, 
έργων πολεμίων ήπτετο· όθεν αλιάδας καί ακάτια σχεδιάσας καί ζεΰγμα 
δια τούτων έργασάμενος τάς έλεπόλεις έπέστησεν άνωθεν καί προσεπήγεν 
ούτω τοις έττΐ της λίμνης έρύμασιν. αύτά μεν ouu εξελέσθαι ίσχυσε, πλήν 
ουχί καί 'Ρωμαίοι κακών άπείρατοι διεξέπλευσαν τον τότε πόλεμον, άλλ' 

ίο ενίοτε τήν λίμνην άνεμου διακυκήσαντος καί είς φλοίσβο ν αυτήν άνοιδή-
σαντος των όλκαδίων πολλά παρηνέχθησαν καί τον φόρτον επανατρα-
πέντα διαφήκαν τ ω βυθω καί τοις κύμασιν. 

Έν δέ τοις καιροΐς τοϊσδε τόν βίο ν μετήλλαξεν ό πρωτότοκος υΐός του 
βασιλέως 'Αλέξιος, φ καί μετέδωκεν ούτος έρυθρου πεδίλου και φοινικίδος 

15 βασιλικής, των δ' οξέων ήν καί μή χρονίων τό νόσημα, τό δέ είδος 
πυρετός επαιγίζων καί ώς άκροπόλει τή κεφαλή έπιθέμενος. άλλά καί ό 
μετ' αυτόν Ανδρόνικος, βραχύ τι έπιβιούς καί όσον έπικωκϋσαι τ ω 
κασιγνήτω έξ ανθρώπων οπτάραντι, τό λαχόν καί αυτός μέρος της ζωής 
έξετόξευσε. 

20 Καίπερ δέ συμφοραΐς τηλίκαις καί καλλίστων παίδων άφιλοσοφήτοις 
άποβολαϊς κατακαμφθείς ó βασιλεύς τήν ψυχή ν, ίνα μή λέγοιμι καί 
οίωνούς απαίσιους τής ύπερέκεινα πορείας τούς θανάτους των φιλτάτων 
εχων προ οφθαλμών, όμως ούδέν τι καί πέπονθε μαλακό ν ή καθυφήκέ τι 
βραχύ τής προθέσεως ή παλίμπους επανήκεν είς τό Βυζάντιον, έτους ήδη 

25 τελείου επί τοις ήθλημένοις τούτοις παριπ|πευκότος, άλλ' ες ' Ισαυρίαν 
σφιγμένος καί τά εκεϊθι προς τό δέον καταστησάμενος τής άνόπιν καί προς 

13—14 Alexius Comnenus, Ioannis II filius primogenitus, mortuus die 2 mens. 
Aug. a. 1142 

13—19 έν — έξετόξευσε: cf. Cinnam. 24, 4—7 14—15 φ — βασιλική;: cf. p. 16, 
25—29 16—19: cf. Mich. Ital. : μονωδία εί; τόν σεβαστοκράτορα κϋρ Άνδρόνικον 
. . . θανόντα, ότε έκόμιζεν έξ Άτταλεΐας νεκρό ν τόν άδελφόν (ed. Gautier: Lettres 
et discours, Paris 1972, p. 130) 18—19 τό — έξετόξευσε: cf. p. 2, 14 

VA = a, P, RMDF = b 

3 et pr. : είττερ V ούτω : τούτο M 5 δε : ούν V 6 έργα . . . ήπτοντο Μρ° πο-
λεμικών Υ 7 προσήγεν VASc 11 όλκάδων πολλαΐ Sc Bekk στρατιώτην 
ante φόρτον add. V έπανατραφέντα R 13 υίός om. M 14 άλλα δή καί 
'Ανδρόνικος ό αύτάδελφος αύτοΰ (cf. lin. 16—17) post 'Αλέξιος add. R καί om. V 
15 είδος F W : νόσημα D F 17 έπικωκύσων V 18 καί αυτός: κακεϊνος A Bekk: 
id., (λαχ)όν — μέρος i. r. 7 litt. Ρ 20 δέ om. D: δή F 20—21 άφιλοσοφητάς 
άττοβαλαΐζ κατακαμφθείς τήν ψυχήν ό βασιλεύς R 23 τι alt. om. V 24 ές F 
26 έκεϊσε V 

18 καί αύτός om. b 
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Συρίαν όδοϋ ειχετο, Ιφεπόμενον εχων αύτώ του ύστερότοκον παϊδα τόν 
Μανουήλ. 

ΤΗυ δέ ή μέν πρόδηλος της στρατείας ταυτησί πρόφασις ή της 'Αρ-
μενίας επί τό κρεϊττον μεθάρμοσις καί προς βεβαίαν κατάστασιν συνοχή 30 
των πόλεων καί φρουρίων, ώυ εγκρατής γεγέυητο κατά τήν πρότερα ν 
αύτοϋ άυάβασιν· ή δ' άνέκφορος προς τό στράτευμα λαθραία τε καί 
ενδόμυχος καί εκ περισκέψεως κίνησις αύτη ή ν αεί δι' έρωτος είχε συν-
άψαι τήν Άντιόχου τη Κωνσταντίνου κάκ τοΰδε τοις θεοστιβέσι τόποις 
έπιφοιτησαι καί δώροις μέν φιλοτίμοις καταστέψαι τον του Κυρίου τάφον 35 
τόν ζωοπάροχον, τό δέ κύκλω βαρβαρικού άνακαθδραι. όθεν καί πδσαν 
ή ν μετιών μηχανή ν, εϊ πως υπεκσταΐεν έκόντες αύτώ ol Λατίνοι της κυ-
ριαρχίας της λογίμης 'Αντιοχείας, ή εί μή ούτοι πείθοιντο (ήπίστατο γάρ 
τήν Λατινική ν κόρυζαν καί τό του φρονήματος αΰτών άταπείνωτον), οί 
δέ γε Κίλικες καί Σύροι προσρέψαιεν έκείνω. 40 

Γράφων τοίνυν κατά τήνδε τήν άνοδον καί τήν αύτοϋ προσημαίνων 
τοΤς Άντιοχευσιν άφιξιν ουδαμώς άνίει, ώστε καί μήπω τών όρίων έπιβάς 
της Συρίας πρεσβείαν έφειλκύσατο εκείθεν μόλα αγαθός αύτώ τάς ελπίδας 
έπί τοις μέλλουσιν ύποβάλλουσαν. έπεί δέ τη Άντιόχου προσήγγισεν, 
άλλοίους εύρατο τάς γνώμας τούς ' Ιταλούς, της φήμης προαγγειλάσης 45 
όπόσα ένδόμυχα καί τών χειλέων του βασιλέως άπρόϊτα. μή | yoöv 
ραδίαν εύρίσκων καί τη γνώμη συμβαίνουσαν τήν είς τήν Άντιόχου πάρ-
οδον, άλλ' ένορκου όρών συγχωρουμένην αύτώ τήν είσέλευσιυ καί τό 
δλου άπάδουσαυ οίς ώρμαιυε κατά ψυχή υ, καί ώς εΐπερ είσελεύσεται, 
πρός ημέρας έυσκηυησάμευος καί προσκυυηθείς καί τιμηθείς τα είκότα πά- 50 
λιν έξελεύσεται μηδέυ τι υεοχμώσας επί τοις κατ' αύτήυ πράγμασιυ ή τι 
μετακιυήσας τώυ καθεστώτωυ εθών, άχθεσθεις εφ' οίς εξηπάτητο, τήν 
μέν εΐσοδον ού δέου κέκρικευ είσβιάζεσθαι, του μετά Χριστιαυώυ πόλεμου 
παυτάπασιν έκτρεπόμευος, έυαυλισάμενος δέ τοις προαστείοις της πόλεως 
κείρειν ενδίδωσι ταΰτα τη στρατιδ καί άπάγειν άπαν τό ταϊς χερσίν 55 

29 sqq. : cf. Cinnam. 23, 1—3 

VA = a. Ρ, RMDF = b 

29 arparías V ττρόθεσις 
Bekk 30 âirl : πρό; Ρ Bekk μεθάρμοσίξ: μετάθεση R K πρόξ : eis Ρ Bekk 31 
πόλεων: παραπόλεων Υ 33 καί om. Ρ 34 Άντιόχειαν Υ 35 φιλοτίμοι; 
om. Bekk τόν του Κυρίου καταστέψαι Α 37—38 της τών tv Συρία πόλεων 
κρατιστευούσης et in mg. γρ. τη ; κυριαρχία; της λογίμης 'Αντιοχείας Α λογίμηζ : 
μεγάλη? πόλεως V 38 γοϋν post πείθοιντο add. A (cf. b infra), non vero Sc 41 
προσημαίνων: προσμένων D 44 Άντιοχεία VASc 46 όσα V 47 τήν pr. 
om. RMDF Άνπόχειαν VSc 49 ώ$ om. D 50 ήμέραν V ένσκηνωσάμε-
VOS Bekk 53 εκρινεν V 54 Ιναυλίσα; R 55 τό èv χερσίν Α Sc 

38 γοϋν post πείθοιντο add. b 47 ês b Bekk 
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εύλητπτον. καΐ ήν έκ τούδε του παραγγέλματος, πρόφασιν τήν των 
άναγκαίων ύποσπάνισιν έχοντος, μηδέ τά καρποφόρα των δένδρων 
άσινή παρεώμενα, άλλά καί ταϋτα τ ω πυρί της διαίτης ιταραδιδόμενα. 
κάπΐ τούτοις έκμετρήσας λεληθότως τήν άμυναν πρός τά των Κιλίκων 

βο παρενέκλινεν δρια. 
Έ ν δ ' εύρυτάτη στρατοπεδευσάμενος φάραγγι, καθ'ήνόρη δικόρυμβα 

έπΐ πολύ του αέρος άνέβαινον, όπερ λόγος αίρει Κοράκων φωλεούς 
κικλήσκεσθαι, είς κυνηγέσιον εξεισι. καί συΐ προσυπαντήσας μοναδικφ 
τήν μέν αΙχμή ν τ ω στέρνω του θηρίου ένήρεισε- πλείονι δέ ώθισμω του 

65 συός χρησαμένου καί όλον τόν σίδηρον είσδεξαμένου τοις σπλάγχνοις, ή 
κατέχουσα χειρ τό άκόντιον ύποναρκα τε καί ύπενδίδωσι προς τό άγαν 
της του θηρός άντωθήσεως κάντεϋθεν του εΰθέος παρενεχθεϊσα εγχρίπτει 
τ ω γωρυτψ, δς παρά πλευ|ρόν του βασιλέως έξήρτητο πλάγιος, στέ-
γων έσωθεν ΐοβόλα βέλεμνα. δθεν της φαρέτρας άνατραπείσης, εϊς των 

70 διεκχυθέντων ατράκτων πλήττει τόν βασιλέα κατά τό μεσεϋον δέρμα 
των Οστάτων δακτύλων της χειρός, άεί τοίνυν του φαρμάκου νεμομένου 
τά πρόσω καί διατρέχοντος καί περί αυτά τά καίρια παρενσκήπτοντος 
καί κατά μικρόν άπονεκροΟντος ταϋτα και άποψύχοντος, μετά καιρόν 
του βίου μεθίσταται. τότε δ ' ουν ό βασιλεύς παρ' ούδέν Θέμενος τό ξέσμα 

75 του δέρματος ύμένος ήκέσατο έπιθέματι, ήν φασιν εκδοράν, έκ του των 
ποδών άποσυρέντος καττύματος, σφαλερώς έντεΟΘεν πειρώμενος τόν 
προϊόντα επισχεΐν ύφαιμον ΐχώρα του τραύματος. 

Έπανελβών ούν πρός έσπέραν καί άριστήσας τήν μέν νύκτα μετά 
ραστώνης διήνεγκε· τήν δέ μετά ταύτη ν ήμέραν οίδαίνειν καί σφύζειν 

80 άρξαμένου τοϋ τραύματος, περιωδυνίαις έβάλλετο καί τίθησιν εκπυστον 
τοις ϊατροϊς τό συμβάν, οί δέ τόν της χειρός όγκον Ιδόντες και τό πρός 
άκεσιν τεθέν περιεργασάμενοι αυτό μέν ώς μή κατά θεσμούς νοσοκομίας 
παραληφθέν άπήνεγκαν της χειρός, φαρμάκοις δ ' άλλοις έχρήσαντο κα-

60 παρενέκλινεν: post diem 25 mens. Sept. a. 1142 63 ϋξεισι: Kai. Apr. a. 1143 
74 μεθίσταται : cf. p. 46, 57—58 

63 sqq. : cf. Cinnam. 24, 9 sqq. 

VA = a, P, R M D F = b 

56 ευλητΓτον : εύμετάφορον Am«YP Ρ Bekk τούτου Bekk 60 παρέκλινεν M 62 
άνέβαινεν R φωλεούς : νοσσιάζ Ρ Bekk 63 εξεισι om. R 65 toís σττλάγχνοΐξ : 
ívtós VASc 66 τε om. D 67 ίπεγχρίπτει A: έγχρίμπτει D 68 περί APSc 
πλευράν V στέγων: γέγωνεν Μ 71 νεμομένου τοϋ φαρμάκου Α 72 παρενσκή-
ψαντοί Sc 73 καιρόν: μικρόν V D F 74 ξέσμα PDF» Bekk: γράμμα V R M a c F : 
τραύμα ΑΜρ° (Cinnam.) : ξύσμα Am«yp: τήν πληγή ν Sc 75 ήν: δν V 79 μετά 
ταύτην: μετ' αύτήν V 80 τραύματο;: πλήγματος V 

72 έπενσκήπτοντοί Ρ b Bekk 
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ταλεαίνειν δυναμένοις τά των τραυμάτων φλεγμαίνοντα. έττεί δ' εις 
ούδέν άνύσιμον άπετελεύτα τά φαρμακεύματα, προς χειρουργίαν οΐ 85 
Άσκληπιάδαι βλέπουσι. τμηθέντος ούν του οιδήματος, ούδ' ούτω κατα-
στολή τις καΐ ύποχάλασις του πάσχοντος μέρους έγίνετο, άλλ' δ τε όγκος 
άεΐ έπΐ μείζον ήρετο, έπΐ δακτύλω τε δάκτυλον καί καρττόν επί παλάμη, 
είτα πήχυν, έπΐ δέ τούτω βραχίονα έπενέμετο | τό δεινόν, καί βασιλεύς 
των χρηστοτέρων έλπίδων άπήγετο. άμέλει καί τοις μέν Ιατροΐς ήπορη- 90 
μένοις παντάπασιν έδόκει τήν χείρα του βασιλέως άποτεμεϊν, ες μηρόν 
άνδρεΐον άδρυνθείσαν τη φλεγμονή, κατ' άμφήριστον μέντοι και τότε του 
πάσχοντος μέλους ίασιν · βασιλεύς δέ καί τήν προτέραν τομή ν αίτίαν του 
ξύμπαντος κακού ξυνορώμενος ούδ' δλως τοις λεγομένοις έπένευεν, άλλ' 
Ικειτο κάμνων, τό της θεραπείας παριδών άμφίλογον. 95 

Έπιστάσης δέ της πανευσήμου ημέρας της Χρίστου άναστάσεως των ι 
θείων μυστηρίων έν μεθέξει γίνεται καί προς τό δεΐπνον άναπεσών άνηκε 
τήν αύλαίαν πδσι τοις είσιέναι καί δεηθήναι θέλουσι. καί τήν εφεξής δέ 
ήμέραν τόν αυτόν διαπραξάμενος τρόπον υποθήκη του μεγάλου δο-
μεστίκου 'Ιωάννου καί τά παρατεθέντα βρώματα τοις παρεστώσι δια- 5 
νειμάμενος καθ' έαυτόν εκτοτε Ιδιάσας περί του διαδόχου της βασιλείας 
έγνώκει σκέπτεσθαι, ύετοΰ δέ κατενεχθέντος ραγδαίου καί της κοιλάδος 
καταρρύτου γενομένης, έφ' ής έστρατοπεδεύετο, ή τε βασίλειος κλίνη 
μετεφέρετο προς τό καθαρεϋον ύδατος μέρος καί αύτός ήν επί στόματος 
εχων τό φάσκον ούτωσί χρησμώδημα ,,τόποις δ ' έν ύγροϊς καί παρ' ίο 
έλπίδα πέσης." οί δέ τάς των βασιλέων διαδοχάς καί μεταθέσεις φιλοκρι-
νοΟντες καί τούτο πέρας είληφέναι Ιλεγου ,,ώ πώς γενήση βρωμά δεινών 
κοράκων," πή μέν ές τά μέλανα καί σίζοντα σιδήρια τό παλαίφατον λόγιον 
άφορδν Ισχυριζόμενοι, δι' ών ó καυτήρ τή χειρί του βασιλέως έπενήνε-
κται, π η δ' ές τό τών βουνώνπροσώνυμον, έφ' ώνέκεϊνοςκατεσκηυώκει, τό 15 
προφοίβασμα άπολύοντες. | 

Έκκλησιάσας δ' επειτα τό συγγενές καί φίλιον καί όπόσον έν ύπερ-
οχαΐς τε καί άξιώμασιν ήν και παραστησάμενος τόν ύστερογενή παϊδα 
τόν Μανουήλ τοιάδε £λεξεν 
1 έπιστάσης — άναστάσεως : die 4 mens. Apr. a. 1143 
10—11 tóttois — πέσης: Leon. Sap. PG 107, 1132 Β 2 12—13 ώ — κοράκων: 
ibid. 1129 Β 14 17 — 46, 40: cf. Cinnam. 26, 2—28, 16 
VA = a, P, RMDF = b 
84 ès VA 86 ούτως AKNSc 90 καί om. V 91 μηρόν : μικρόν A 92 άνδρώο/ι 
V ε!ς μηρού πάχος άνδρφου Sc άδρυνθεΐσαν : γρ. καί διαρθρεΐσαν Am* 93 
αίτίαν om. Μ 94 έπένευσεν Bekk 95 της θεραπείας παριδών τό άμφίλογον Ρ 1 
του Χριστού VSc 3 καί δεηθήναι exp. D καί τη έξης ήμέρςι Bekk 4 τρόπον 
διαπραξάμενος D 7 δέ: δ' έν τώδε τώ καιρώ V 8 γενομένη;: φανείσης APSc 
Bekk βασιλέως F Bekk 9 της σκηνης post μέρος add. V 9—10 ίπΐ στό-
ματος είχε PSc Bekk 10 ούτωσί πως V: ούτω DF 12 βρώμα: πτώμα V 13 
μέλαινα R σιδήρια om. Dao τούτο post παλαίφατον add. ΑΡρ° Bekk 14 προσ-
επενήνεκται V 17 δσον VNUSc 
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20 , ,Ούκ έπ' έλπίσι μέν ταΐς όρωμέναις, άνδρες 'Ρωμαίοι, Συρίαν κατέλαβον, 
άλλ' ωμην των προτέρων ευκλεέστερα εργα ένδείξασθαι καί λούσασθαι 
μεν άδεέστερον έν Ευφράτη καί των τούτου ναμάτων πλησμίως άρύσα-
σθαι, ίδέσθαι δέ καί Τίγριδα ποταμόν καί διαθροήσαι τοις όττλοις τό άν-
θιστάμενον, όσον τε προσρέιτει τοις Κίλιξι και όσον t o ï ç εκ της "Αγαρ 

25 προσνένευκε, διατττέσθαι δέ καί ώς οί βασιλείς τών ορνίθων, εΐ καί μέγα τού-
το είπεϊν έστι, προς Παλαιστίνην αυτήν, δπου τό της ημετέρας φύσεως 
•πτώμα πεσών άνήγειρεν ó Χριστός, επί σταυρού τάς χείρας διείς καί 
μικραϊς ρανίσι κόσμον δλον είς ενωσιν ayaγών, άναβήναι δέ καί είς τό 
όρος Κυρίου, κατά τόν ψάλλοντα, καί στη ναι έν τόπω άγίω αύτοϋ, 

30 μετελθεϊν δέ πολέμου νόμω καί τό κύκλω πολέμιον, δπερ ώς την πάλαι 
κιβωτόν οί άλλόφυλοι την του Κυρίου σορόν πολλάκις είλε δορύκτητον. 

Έπεί δέ οίς τρόποις τό Θείον έπίσταται οϋκουν δέδεκται πέρας τά 
προσδοκώμενα, άντιστήναι μέν δλως ούκ εστίν, ούδ' έπΐ τοις όρωμένοις 
χρεών άντειπεϊν. τίς γάρ ΘεοΟ σοφώτερος ; ή τίς μεταλλεύσει νουν Κυρίου 

35 και μεταμείψει τά τούτου κρίματα, ύφελέσθαι ή προσθειναι τούτοις δεδυ-
νημένος ; σφαλεραί μέν γάρ αί των άνθρώπων έπίνοιαι, ή δέ του Κυρίου 
βουλή άνεπιποίητός τε καί | άμετάπτωτος. έν πολλοίς δ' δσοις ευχάριστος 
εχων δείκνυσθαι τω τά κατ' έμέ συμφερόντως οίκονομήσαντι, â καί 
αριθμόν ύπερπέπαικε σύμπαντα, τω τέως άνθομολογούμενος έφ' οΐς 

40 έμεγάλυνε τοϋ ποιήσαι μεθ' ημών ελεος έπ' άκροαταϊς ύμϊν καί των 
λεγομένων είδήμοσι τάδε φημί. 

Έκ πατρός βασιλέως εφυν, άρχής γεγένημαι της εκείνου διάδοχος, 
ούδέν άπεβαλόμην ών είς χεϊράς μοι παραδέδωκεν. εί δέ κατ' ευγνώμονα 
καί πιστόν υπηρέτην επεξειργασάμην τό παρασχεθέν μοι Θεόθεν της βα-

45 σιλείας τάλαντον, άλλοις σκοπεϊν καί λέγειν άφίημι· καί αυτός δέ άνε-
παχθώς διηγησαίμην αν, ουκ έναβρυνόμενος, αλλά τά περί έμέ θαυμάσια 
του θεοΟ διηγούμενος. εως με καί δυσμή μαχόμενον Ιβλεψε, τά προς αμφω 

20—59: nihil horum habet Cin-
nam. 21 φμην etc.: cf. Nie. Or. 94, 11 sqq. 24 toís έκ τή$ "Αγαρ: cf. p. 28, 21 
28 κόσμον—άγαγών: cf. Eph. 2, 11 sqq. 28—29 άναβήναι — αύτοϋ: cf. Ps. 
23, 3 30—31 ώς — αλλόφυλοι : vide 1 Regn. 4, 11 sqq. 34—35 τ ! ; — δεδυ-
νημένος : quoad sensum cf. Rom. 11, 33—34 36—37 σφαλεραί — άμετάπτωτο; : 
quoad sensum cf. Prov. 19, 21; vide infra p. 89, 58 40 έμεγάλυνε — ημών: cf. Ps. 
125,3 43 ουδέν — παραδέδωκεν: alludit ad Joh. 6, 39 et 17, 12 43—45 εί — 
τάλαντον: cf. Mat. 25, 14 sqq. 46—47 τα —• διηγούμενοζ: cf. Ps. 9, 2; al. 

V (27 καί — 47,66 εύσχημο- = fol. 112 m. alt. descr.) A = a, Ρ, RMDF = b 

22 μέν om. A άδεέστερα R 23 Τίγριδα : Τίγρητα VPN : Τίγριν Sc 24 προσρέη 
R 25 διαιττάσθαι P K U Bekk ¿>s οί: ώσεί R 26 έστιν είπεϊν Ρ Παλαι-
στίνο R 27 πεσόν Ρρ<= ? Dp» 29 τοϋ Κυρίου V f. 112 30 νόμω om. Μ 
31 Κυρίου: Χρίστου D 32 δέδεκται: δέδοται F 34 μετελεύσει Bekk 37 
άμεταποίητοί D 37—38 εχων ευχάριστο; V f. 112 39 αΰτώ post τέως add. 
AD»0 40 υμών Ρ 44 έξεπειργασάμην R 
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τάς ηπείρους εθνη μετήλθου. όλίγα τοις άνακτόροις προσέμεινα* ό βίος 
σχεδόν μοι coraç επί σκηνής καΐ το αϊθριάζειν άεί μοι περιεσπούδαστο. 
ή γη αύτη, εφ' ής νΰν στρατοπεδευόμεθα, δίς με ήδη προσέβλεψε καί ην 50 
μακρός εξ ού χρόνος όφθαλμοΐς ουκ είδον στρατιάν 'Ρωμαίων ΓΤέρσαι καΐ 
"Αραβες, ταύτη ν έτρεσαν άρτι εφ' ήγεμόνι θεώ και ύποστρατήγω έμοί· 
και πολλών πόλεων ήμϊν ύπεξέστησαν, ών ες δευρο κύριοι καθεστήκαμεν, 
αϊ και ζώσι κατά τά ημών προστάγματα, και δοίη Κύριος ó θεός έμοί 
μέυ ύπερηγεμονεύσαντι του των Χριστιανών πληρώματος κλήρον έκεΤ 55 
και μερίδα άΐδιον, ην οί πραεϊς και ευάρεστοι αυτώ άπολήψονται, | υμών 
δ' έτι κραταιώσαι τάς χείρας καί ένισχύσαι κατά των τούς πολέμους 
έθελόντων έθνών καΐ παρ' οίς ουδαμώς έπικέκληται τό αγιον καΐ υπέρ 
παν όνομα του Θεοΰ ημών όνομα, έσεϊται δε ταύτα, εΐ καί ύμεΐς της δεξιάς 
του υψίστου καί του ύψηλου βραχίονος εξαρτάτε τό κατορθούμενον καί 60 
ήγεμών ύμΐν θεόθεν δοθήσεται μή δημοβόρος καί την κλήσιν ψευδόμενος 
ή τό ήθος ανώμαλος καί περί τράπεζαν κεκυφώς καί όχών άεί τοις δα-
κτύλοις τον κύαθον καί τών ανακτόρων μηδαμώς αποσπώμενος, όσα καί 
οί έν τοΙς τοίχοις διά ψηφίδων καί χρωμάτων εικονιζόμενοι, δτι καί φιλεΐ 
πως τη κατά τόν άνθρωπον διαθέσει συνδιατίθεσθαι τά πάντα καί §πε- 65 
σθαι · άτε γάρ δι' αυτόν άρχήθεν γενόμενα, κακυνομένου μέν τοϋδε, καί 
αυτά μεταβάλλεται, άγαθυνομένου δέ, πάλιν προς τήν έναντίαν φοράν 
έπανίασιν, ώς του θεοϋ κατά τον Δαυίδ τοις άγαθοϊς καί εύθέσιν άγαθύ-
νοντος, τούς δέ έκκλίνοντας είς τάς στραγγαλιάς μετά τών έργαζομένων 
τήν πονηρίαν άπάγοντος. 70 

Έπεί δέ καί περί του διαδεξομένου τήν άρχήν μετά τήν έμήν έκβίωσιν, 
ήτις δή καί έφέστηκεν ήδη άνυπεξάλυκτος, είπεΐν τι προάγομαι, χρεών 
τοις εϊρημένοις προσσχεϊν. δτι μέν γάρ ώς πατρώος κλήρος είς έμέ τό βα-
σιλεύειν έπικαταβέβηκεν, ού δέομαι λέγειν, ώς ούδέ τις ετερος λαμπτήρα 
τής ήμέρας άποφαίνειν τόν ήλιον. όρών δέ τήν έπ' έμοί τηρηθεϊσαν πρός 75 

56 οί ττραεΐζ : 
alludit ad Mat. 5, 5 57 κραταιώσαι τά$ χεϊρα$: 1 Regn. 23, 16; al. 57—58 
τών —έθνών: Ps. 67, 31 58—59 παρ' — όνομα: cf. Ps. 78, 6 et Phi. 2, 9 5 9 — 
70 Ισεΐται — άττάγοντος : cf. Cinnam. 2 6 , 1 4 — 2 3 59 της — βραχίονος : cf. Ps. 
76, 11 et 135, 12 61 δημοβόρος: alludit ad Horn. A 231 68—70 τοις — 
dnráyovTos: Ps. 124, 4—5 73—75 ότι — ήλιον: cf. Cinnam. 26, 5—10 75—80 
όρών — εΐωθε : cf. Cinnam. 26, 10—13 

V-fol. 112 A = a, P, RMDF = b 
51 Ιξ oö om. M 

52 âq>': ύφ V f. 112 54 aî:oi Vf. 112 P»° RMDF τό . . . πρόσταγμα R 55 
ύπερμογήσαντι Α Bekk id. i. r. 12 litt. Ρ 55—-56 κλήρον ίδιον έκεΐ καί μερίδας Μ 
56 άΐδιον : ϊδιον RM 58—59 τό étyiov όνομα καί ύπέρ παν του θεοΰ όνομα R όνομα 
alt. cancell. Ρ om. Bekk 61 μέν post ήγεμών add. R ήμϊν RM τις post 
δημοβόρος add. Ρ Bekk 62 περί τήν τράπεζαν R 63 κύαθον: κύπελον Μρ° 
64 τά έν τοίχοις είκονιζόμενα ASc 65 κατ' δνθρωπον Ρ άνθρωπον: 
άρχοντα FP° Bekk 68 καί: τε καί Α 70 έττάγοντος R 71 μοι post δια-
δεξομένου add. Ρ Bekk 75 έμοί: έιιέ R 
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44 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ Bekk 58/9160 

πατρός τάξιν κάπί τους έξ όσφύος μου προελθόντας διαβήναι προθυμου-
μένους υμάς καί ύφ' ένός | των έτι τω βίω περιόντων μοι παίδων (' Ισα-
dcKioç ούτοι καί Μανουήλ) αρχεσθαιγλιχομέ νουςκαί μηδ'αυτήντήν επιλο-
γ ή ν έαυτοϊς, τή δέ έμή ψήφω άνατιθέντας, φημί δή ώς ή μέν φύσις τοις ττρω-

80 τοτόκοις παισί τ η τάξει έμμένουσα τά πρωτεία βραβεύειν εϊωθε, παρά δέ 
Θεώ ούχ ούτως έν ταΐς των προβλήσεων μεγίσταις αεί πως φιλεΐ γίνεσθαι. 
άναλογίσασθε τον ' Ισαάκ του ' Ισμαήλ κατά γέννησιν δευτερεύοντα, τον 
'Ιακώβ μετά τον Ήσαυ νηδύος έκθορόντα της μητρικής, τον Μωσήν του 
'Ααρών ύστερον, τον Δαυίδ αυτόν μικρόν εν τοις άδελφοις όντα κάν τω 

85 πατρικώ οίκω νεώτερον, καί έτέρους δέ ώς πλείστους, où yàp τό θείον ες 
πρόσωπον κατ' άνθρωπον άφορα καί βραβεύει χρόνω τά τίμια, πολιαίς 
καί ήλικίαις προσκείμενον, άλλ' ευγενείς* χαΐρον ψυχής έπί τον πρδον 
βλέπει καί ήμερον καί τον αΰτοϋ φυλάττοντα τά εντάλματα, κατά ταύτα 
τοιγαροϋν καί αυτός où τή δικαστρία φύσει τά πολλά χαριζόμενος, αλλά 

90 τούς θεσμούς αύτής δσα καί γυναικός σμικρογνώμονος διαβούλια έν τοις 
καιρίοις παρακρουόμενος πράγμασι, μιμεϊσθαι μδλλον προάγομαι τον 
προσωποληψίας πάσης άνώτερον. 

ΕΙ μέν ουν κατά τό άναμφίλογον ές τόν καθ' ήλικίαν προήκοντα παΐδά 
μοι τόν Ίσαάκιον μετέβαινεν ή αρχή, κατ' ούδέν αν μοι λόγων εδέησεν είς 

95 παράστασιν τής άμφοΐν μοι τοϊν παίδοιν φύσεως· έπεί δέ πρός τόν ύστε-
1 ρότοκον Μανουήλ ή βασιλεία μδλλον προσνένευκεν, έκκλίνων τό καχύ-

ποπτον των πολλών καί τό δόξαι παρά τισιν ώς φίλτρω μδλλον, ούκ 
αρετή προστιθέμενος του προτέρου παιδός τόν ύστερότοκον προτετί-
μηκα, άναγκαίως τά εΙκότα ρηθήσεται. 

5 Où μία τίς έστι τω γένει των επιθυμιών όδός, αλλ' είς άτραπούς 
παμπόλλας διέσχισται, ώσπερ καί τά των σωμάτων μορφώματα, εί καί 
τήν αύτήν άνθρωποι φύσιν έκληρωσάμεθα. αλλαις γάρ όρέξεσιν άλλοι 
προσπάσχομεν, ουδέ χαίρομεν άπαντες όμοθυμαδόν ταΐς αύταΐς. εί γάρ 

76 έξ όσφύοζ : cf. ρ. 4, 85 80—92 πα-
ρά — άνώτερον: nihil horum habet Cinnam. 82 tòv — δευτερεύοντα: vide Gen. 
cap. 21 82—83 tòv (alt.) — μητρική: vide Gen. 25,26—26 83—84 τόν 
(alt.) —ύστερον: vide Exod. 4, 14—16 84—85 tòv — νεώτερον: Ps. 151, 1; cf. 
1 Regn. 16, 1—13 85—86 où — άφορςί: 1 Regn. 16, 7 87—88 τόν — ήμερον: 
cf. Ps. 146, 6 93—4 εί — Ρηθήσεται : cf. Cinnam. 26, 23—27, 20 

V-fol. 112 A = a, Ρ, RMDF = b 

76 μου: μοι D διαβήναι προελθόν-
τας R 77 παρόντων μοι τω β (ω Bekk 79 δ' RD Bekk 83 ίκθοροΰντα 
D Μωϋσήν Bekk 84 κάν: καί Ρ 86 άνθρωπον: άνθρώπινον R τω 
Xpóvc¡> Bekk 87 προκείμενον R 89 δικαστρία ΜΡ° : δεκαστρία rei. Bekk 
90 μικρογνώμονο; Α 91 τόν : τό Vf. 112 DF 92 θεόν post άνώτερον add. Ρ 
Bekk 93—94 εί — άρχή om. Μ 2 καί post μάλλον add. Bekk 6 παμ-
ττόλλουΐ (-λ-R) PRD 7 άπεκληρωσάμεθα Ρ 
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Bekk 60¡1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 45 

τοΟτο ή ν, είχομεν αν καΐ πρός θεοϋ καΐ προς άλλήλων τό άνεπέγκλητον 
ώς ταϊς αϋταϊς ήδοναϊς τε καί γνώμαις άναγκαστώς έπιχαίνοντες. 10 

Kai των υίέων μοι γοϋν ή δυάς, εΐ καί πατρός ένός προελήλυθεν, είς γνώ-
μας διαφόρους άπομερίζεται. καλοί μέν γάρ καί αμφότεροι καί ρώμη σώ-
ματος καί είδους σεμνότητι καί φρενών βαθύτητι διαπρέποντες · καλλίωυ δέ 
μοι ώς μάλιστα διαδείκνυται περί τήν της αρχής κυβέρνησιν ό ύστερο-
γενής Μανουήλ. ό μέν γάρ ' Ισαάκιος άκρόχολος πολλάκις παρέστη μοι 15 
καί άφ' ής ετυχε προφάσεως παροξυνόμενος εν τω νοσεϊν άμετρίαν θυ-
μοΟ, δς άπόλλυσι καί σοφούς καί δι' δν μετ' αβουλίας οί πλείστοι πράσ-
σουσιν* ό δέ συν τω λοιπώ των αρετών όρμαθώ, ών οΰδ' Ίσαάκιος 
άπεξένωται, οΰδέ του καλοΰ χρήματος άπφκισται τής πραότητος, εΰ-
μαρώς ένδιδούς προς τό χρήσιμον καί πειθήνιος λόγω δεικνύμενος. επειδή 20 
τοίνυν ακακία μάλλον καρδίας, ή καί Δαυίδ ό βασιλεύς καί προφήτης 
έκέκαστο, ή χειρί ψηλαφώση τό ξίφος καί γνώμη λεπτουργούση τά τών 
αρχομένων πλημμελήματα φιλοϋμεν ύπά|γεσθαι άνθρωποι, τόν Μα-
νουήλ ές βασιλέα κατά τόδε προκέκρικα. 

Δέξασθε τοίνυν τον μείρακα καί ώς Θεόχριστον άνακτα και ώς δι' 25 
επιψηφίσεως έμής βασιλεύοντα, ότι δέ καί θεός αυτόν εις βασιλέα προώ-
ρισε καί προκέκρικε, τεκμήριον ai πολλαί προρρήσεις καί τά τών θεοφιλών 
ανδρών προθεσπίσματα, â πάντα βασιλέα 'Ρωμαίων τόν Μανουήλ προ-
κατήγγελλον. τό δέ και τούς παρ' εμοΟ προκριθέντος πρότερον είς τό 
άρχειν υίέας μοι τεθνηκέναι, άπειναι δέ και τόν κατά γένεσιν μετ' εκείνους 30 
εις τήν βασιλείαν καλούμενον Ίσαάκιον, που Θήσει τις; ή πάντως καί 
ταύτα σύμβολα εΐποιμεν αν εναργέστατα του τόν θεόν ούχ έτερον βούλε-
σθαι, τόν δέ Μανουήλ τά σκήπτρα τών 'Ρωμαίων χειρίζεσθαι. εΐ δέ τις 
έθέλει σκοπεί ν, οΰδ' έμέ τόν πατέρα έπόψεται δώρο ν παντάπασι τω παιδί 
τήν βασιλείαν βραβεύοντα καί τη διαδοχή του γένους τό όλον προσρέ- 35 
ποντα, αλλά καί άθλον άρετής τήν προχείρισιν αύτώ παρεχόμενον. 
ίστε γάρ, ίστε δσα καί παρ' ήλικίαν έν Νεοκαισαρεία ήρίστευσε καί τήν 

15—17 ό — 
πράσσουσιν: cf. Cinnam. 29,10—11 21 άκακίς«. . . καρδίας : cf. Ps. 77, 72 
27—29 at — προκατήγγελλον: cf. Cinnam. 28,10—14; 23,5—23 29—33 τό — 
χειρίζεσθαι : cf. Cinnam. 28,6—10 33—40 et — πράγματα : cf. p. 35, 29—38; 
Cinnam. 27, 17—22 36 δθλον άρετής: cf. Nie. Or. 57, 31; 130, 27 

V-fol. 112 A = a, P, RMDF = b 

9 τοΰτ ' Vf. 112 D F 10 αύ-
τ ώ ν Α ίπιχαίροντες Vf. 112 11 έκ ante πατρός add. Bekk 12 άπομερίζεται 
διαφόρου; Bekk καί om. A: ol F 14 τήν om. M>° τής om. Vf. 112 P a c R D F 
άρχής: άρχήθεν R 15 πολλάκις άκρόχολος Vf. 112 17 πράττουσιν Vf. 112 
21 βασιλεύς καϊ et 22 τό ξίφος om. Vf. 112 24—26 κατά — βασιλέα om. R 
26—27 προκέκρικε καί προώρισε Bekk 32 ένεργέστατα D a c F 33 τών om. AP 
Bekk χειρίζειν A 34 έθέλοι Vf. 112 34 δώρον παντάπασι : βραβεύοντα πασι R 
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46 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 61/213 

κατά Περσών γενναίαν έκείνην εμβολήν δι' ήν ό μέν πατήρ εγωγε ήγω-
νίων περί τω φιλτάτω παιδί τα μέγιστα δεδιώς, τά δέ 'Ρωμαίων άνερ-

40 ρώσθη πράγματα." 
ΤαΟτα ό μεν βασιλεύς ' Ιωάννης έφθέγξατο. ή δ' έκκλησία έπικωκύσα-

σα τοις είρημένοις τόν Μανουήλ ώσεί κληρωτόν είτε και χειροτονητόν 
ασμένως είς βασιλέα έδέξατο. έπειτα δέ τον λόγον προς τόν παΐδα με-
τενεγκών ό πατήρ και τούτω παραινέσας τά σύμφορα ταινία διαδεΐ τη 

45 βασιλική καί τήν χλαμύδα επενδύει τήν περιπόρφυρον. | έπί δέ τούτοις 
συναθροισθέντα κατά πρόσκλησιν τά στρατεύματα βασιλέα 'Ρωμαίων 
άνεΐπον τόν Μανουήλ, έκαστου των μεγιστάνων μετά της οικείας τάξεως 
διακριδόν έφισταμένου καί διατρανοϋντος τήν εύφημίαν τω νέω άνακτι. 
έφεξής δέ καί των Θείων προτεθέντων λογίων, έπ' αύτών έμπεδουνται 

50 τ φ Μανουήλ τά της εύνοιας καί πίστεως προς παντός, ήν δέ ό των δρω-
αένων τούτων εισηγητής τε άμα καί τελετάρχης ò μέγας δομέστικος, έκ-
λϋσαι διανοούμενος εντεύθεν καί διαχαλάσαι του μετεωρισμού καί της 
τάσεως τάς των φιλάρχων εφέσεις καί τάς των πλείστων άμβλυναι συν-
δρομάς προς ένίους των προς γένους τω βασιλεϊ, οι τήν πρεσβυγένειαν 

55 ώς μέγα τι καί αίδέσιμον προβαλλόμενοι καί τό κήδος μεγεθύνοντες τό 
βασίλειον έαυτοϊς τό άρχει ν ώς άξιωτέροις άπένεμον. 

Τούτων δ' ούτωσί τελεσθέντων ό βασιλεύς Ιωάννης μεθ' ήμέρας τόν 
βίον έκλέλοιπε, βασιλεύσας έτη τέσσαρα προς τοις είκοσι καί μήνας όκτώ, 
άνήρ και τήν άρχήν άριστα διωκηκώς και θεώ εύαρέστως βεβιωκώς καί 

60 τά προς ήθος ούκ Ικλυτος ούδ' ακόλαστος κάπΐ ταΐς δωρεαϊς τε καί δα-
πάναις μεταδιώξας μεγαλοπρέπειαν · και δηλοϋσιν αι τε διά χρυσίνων 
προς τούς της πόλεως οΐκήτορας συχναί διαδόσεις καί των ναών όπόσους 
καλλίστους καί μεγίστους έκ βάθρων εδείματο. αλλά καί δόξης εραστής 
ύπέρ άλλον άπαντα γεγο|νώς του καταλιπεϊν εν τοΤς επειτα μέγιστον 

65 έαυτοϋ όνομα τά πάντα τιμώμενος ήν. τοσούτον δέ καί της τών οίκείων 

57—58: Ioannes II Comnenus mortuus die 8 mens. Apr. a. 1143, 

41—43 ταύτα—Ιδέξατο: cf. Cinnam. 28, 16—17 44—45 ταινία—ττεριττόρφυρον: cf. 
Cinnam. 28, 20—21 45—50 έπί — παντός: cf. Cinnam. 28," 21 50—56 f¡v — 
άπένεμον: cf. Cinnam. 29, 5—12 

y-fol. 112 A = a. Ρ, RMDF = b 

38 έκείνην γενναίαν M Bekk έκβολήν M 43 άσμένως om. D ês M βασι-
λέα: βασιλείαν Vf. 112 F Bekk δέ om. Ρ Bekk 49 λογίων: εύαγγελίων Sc 
51 άμα om. Vf. 112 53 στάσεως Vf. 112 Mpc Bekk άμβλυναι om. Vf. 112 F 
54 γένους : κήδους A 56 άρχος A: άρχον R : αρξαι D 58 βασιλεύσας Ppc m. alt. Dm« 
KpcNp" Bekk: ζήσας rei.: οΐμαι βασιλεύσας δει γραφηναι m. alt. F m « : έν τη βασιλείας 
άρχή ζήσας Sc 61 χρυσίαις Μ 65 της om. R: τά Mac : τη Μρ° 
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εύσχημοσύνης και του αίδήμονος τρόπου έξείχετο, ώς κσί κουράν περίερ-
γα ζεσθαι τριχός καί τό του ποδός σκύτος περιαθρεϊυ, εΐ κατά λόγον καί 
προς τό τοΟ ύποδουμέυου σχήμα ύπέρραπται. άργολογίαν δέ καί 
σαπρολογίαν την επί κοινής ακροάσεως καί τό εν ίματισμοΐς καί διαίταις 
άσωτο ν δσα καί λύμην τινά βιοφθόρον των άνακτόρων άπεσάρωσε καί 70 
τόν εμβριθή χαρακτηρίζων σωφρονιστήν καί μιμητός έαυτοϋ τούς ύπό 
χείρα είναι γλιχόμενος πδσαν αρετής ίδέαν μετιών ουκ άνίει. ου μην ταϋτά 
γε πράττων χαρίτων άπείχετο και δυσξύμβλητος ήν καί δυσπρόσιτος 
καί στυγνός την όψιν καί συννεφής τήν όφρύν καί άεί πως ύποσκυζόμενος · 
Ιαυτόν δ' εν τ ω προδήλω πάσης πράξεως αρίστης πίνακα προτιθείς, 75 
άγων σχολήν των έκτος καί τό περιορδσθαι Οπό πλείστων όσα καί κώ-
δωνα φλύαρον καί λάλον άποτρεπόμενος, καί κομψείαν σεμνήν είσωκίζετο 
καί τόν εύτράπελον ού παρέτρεχεν, ούδ' έπεϊχεν επίπαν καί ήγχε τόν 
γέλωτα, όλίγα ουυ του ές άκρον άποσφαλείς εγκρατούς τε καί ασφαλούς 
καί των προς εντελή άκρίβειαν βραχέα διεκπεσών και μηδένα διά ξυμπά- 80 
σης αυτω τής αρχής ή ψυχής στερήσας ή ές τό σώμα όσονοϋν λυμη-
νάμενος επαινετός ές δεϋρο παρά πδσι λελόγισται καί κορωνίς ώς είπεϊν 
των όσοι 'Ρωμαίων έκ του των Κομνηνών | γένους ύπερεκάθισαν, ίνα μή 
λέγοιμι ώς καί πολλοίς τών άνόπιν άριστων τοις μεν ήμιλλήσατο, τούς 
δέ καί παρήνεγκεν. 85 

V (66 εύσχημο- des. fol. 112) A = a, Ρ, RMDF = b 

68 ύπέρραπτο Bekk 69 διαίτη V 73 γε om. Ρ άξύμβλ. M 74 καί alt. — 
όφρύν om. V 78—79 ούδ' — γέλωτα om. V 79 âs άκρον: âyav VASc: άκρου 
Ρ τε om. Ρ τε καί άσφαλοΰς om. VASc 81 ή: καί Μ τό om. VASc 
82—83 καί — ύπερεκάθισαν om. Μ 84 toîs: τό Α 
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ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

ΕΝ ΤΟΜΟΙΣ ΕΠΤΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗ 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

Άναρρηθείς ούν ó Μανουήλ αυτοκράτωρ εύθέως τον μέγα υ δομέστι-
κον, φ κλήσις ήν Ιωάννης, ΆξοΟχος δέ ή έπίκλησις, ές την βασιλίδα πό-
λιν εξέπεμψε, σύν αύτω δέ καί τον χαρτουλάριον Βασίλειον τον Τζιντζι-
λούκην, ευ μεν και τά κατά την νέαν διαθήσοντας βασιλείαν καί ττροομα-
λίσοντας τήν είσέλευσιν καί κατασκευασομένους έμπροσθεν αύτω τά εΐσό-
δια, μετελευσομένους δέ καί τον σεβαστοκράτορα Ίσαάκιον τόν εκείνου 
ταυτόαιμον. τον γαρ αυτοκράτορα δέος Οττέθραττε, μήπως ούτος τον 
του πατρός καί βασιλέως ένωτισάμενος θάνατον καί τήν είς τόν άδελφόν 
τόν νεώτερον των σκήπτρων άκηκοώς μετάθεσιν είς έναντίαν μοϊραν 
άποκριθή καί περί του των όλων αυτός είναι κύριος διαμιλληθή, erre 
άπό γενέσεως | είς τήν διαδοχήν της βασιλείας καλούμενος καί κατά τήν 
βασιλίδα πόλιν τότε παρών καί των άνακτόρων εντός αύλιζόμενος, 
ένθα των χρημάτων αί σωρεϊαί είσιν άποκείμεναι καί τά των κρατούντων 
γνωριστικά περιβλήματα. 

Ό 'Ιωάννης τοίνυν καταταχήσας τήν πόλιν είσεισι καί τόν Ίσαά-
κιον άγνώτα ετι όντα των γενομένων αίρει καί τη μονή του Παντοκρά-
τορος εΐργνυσιν, ή τόν βασιλέα ' Ιωάννην εσχε δομήτορα. καί ό μέν μετά 

5 άναρρηθείς: die 5 mens. Apr. a. 1143 (cf. p. 41, 17—19; 46,41 sqq.) 

VA = a. Ρ, RMDF = b 

1—2 Βασιλεία — Κομνηνού V Bekk: 'Αρχή — Κομνηνού alt. cum b ser. A: Βασιλεία 
του Κομνηνού κυρ Μανουήλ Ρ 2 post Κομνηνού add. ετη λη ' V 3 έν — θεω-
ρουμένη ΑΡ Bekk (cf. b) om. V 4 τόμο; πρώτο; Υ om. rei. Bekk 7 Τζιν-
τζιλάκην V: Τζιντζιλούκον RM»0: Τζιτζιλούκην F 8 καί τά om. R: καί om. 
Μρ° et τά om. Mac 9 κατασκευασαμένους ADF αύτω: tcò βασιλεί Α: αύτοΟ 
Bekk 11 (ταυτό)μαι(μον) Μρ° 12 καί βασιλέως om. A (cf. b) 13 τόν alt. 
om. Α άκηκοώς των σκήπτρων Bekk είς : πρό$ Ρ 14—15 διαμιλληθή — 
βασιλείας om. Μ 15 τη; ante γενέσεως add. Ps Bekk 16 τότε πόλιν V 17 
σοραΐ R 19 καταταχύνας Ρ, ubi Ον i. r., Bekk : -ή vas ε* — ή σας Μ : κατασχήσος R : 
καταταχύσαξ ΚΝ 20 δντα om. Μ 

1—4 "Αρχή της βασιλεία? κϋρ (κυρ: κυροϋ R: om. AMD"0 F a c ) Μανουήλ του Κομνη-
νού τοΰ uloû του βασιλέως κΰρ (κυροϋ RMF) Ιωάννου τοϋ Κομνηνού tv τόμοι; έπτά 
θεωρουμένη b 12 καί βασιλέως om. Ρ b Bekk 
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την κατάσχεσιν την του πατρός άναμαθών τελευτήν καί την του άδελφοϋ 
άνάρρησιν ένηχηθείς ουκ είχεν ô τι καί διαπράξαιτο, δεινά πάσχει υ λέγων 
καί πέρα δεινοϋ ξύμπαντος, καί ώς έπαινετέα ή τάξις, ύφ' ής διακρατεΐται 
το πδν. ,,<5πτ·ήλβέ" φησιν „'Αλέξιος Θανάτω πεσών, ό των αδελφών 25 
πρωτότοκος καί της πατρ φας άρχής κληρουχος· έπηκολούθησε τούτω 
'Ανδρόνικος τω προτέρω ό δεύτερος καί τον νεκρόν είσάγων τοΟ άδελφοϋ 
διαπόντιον μετά βραχύ και ούτος τον βίον μετήλλαξεν." εις έαυτόν 
τοίνυν τά των 'Ρωμαίων σκήπτρα όρδ καί τω δικαίω αυτός εστίν εγκρα-
τής τής αρχής. 30 

Άλλ' ό μέν τοιαύτα μάτην έξετραγφδει καί είκαίως ήν πτερυγίζων 
κατά σαγηνευθέν πτηνάριον ό δέ δη μέγας δομέστικος τής των βασι-
λείων φυλακής έπιμεληθείς καί τής του βασιλέως Μανουήλ παρά τοις 
άστοϊς άναγορεύσεως γράμμα έρυθροσήμαντον σφραγιδί τε χρυσεία καί 
σηρικω νήματι εμπεδον, κόγχης άναδεδευμένφ αιματι, τω | κλήρω του 35 
Μεγάλου Νεώ επιδίδωσι, τυποϋν αύτοϊς άργύρεα έτήσια κέρματα είς μνας 
δις έκατόν κορυφούμενα. έλέγετο δέ καί έτέραν ήρυθροδανωμένην βασί-
λειον γραφήν έπιφέρεσθαι τον Άξοϋχον, δια χρυσίνων ταύτα βραβεύου-
σαν επειδή γαρ ύπόνοιά τις τον κρατούντα ύπέτρεχεν ούκ άνεύλογος, 
μήπως ή αύτός ' Ισαάκιος τω δήθεν δικαιότερος είναι πρός την αρχήν έκ 40 
γενέσεως τά κατά τήν πόλιν διαστασιάσειε πράγματα πατρωον θάνατον 
καί ξυναίμου ύστερογενοϋς ένωτισάμενος άναγόρευσιν, εΐτ' ούν ή ταϊς 
των βασιλέων προβλήσεσί τε καί μεταθέσεσιν άεί πως έπεισερχομένη 
φιλοτάραχος καί νεωτεροποιός των πλείστων εφεσις ούκ εΰοδά οί τω 
νέω άνακτι καί ακίνδυνα τά κατά τήν βασιλείαν διάθοιντο, διάτοϋτο προς 45 
άμφιρρεπή κατάστασιν του καιρού διπλά τ φ ' Ιωάννη φιλότιμα θεσπίσμα-
τα έγχειρίζεται. τό δέ κατά ρουν προβήναι τά τής αποστολής καί ώς 
ούκ ήν τω πεπομφότι καί άφιγμένω διανοήσασθαι κάλλιου ή επεύξασθαι 
συνέσχε μέν τό βραβευον τά χρύσεα, έξέφερε δέ τό χορηγούν τά άργύρεα. 

Και οί μέν ούτω τήν βασιλικήν προπαρεσκεύασαν εΐσοδον. ò δέ βα- 50 

32 ό δέ etc.: cf. Cinnam. 33, 12—14 47 κατά £οϋν: cf. Diogen. 5, 82 

VA = a, Ρ, RMDF = b 

22 Μανουήλ post άδελφοϋ add. VA 24 
πέραν Bekk δεινών τοϋ ξύμπαντοί Μ τάξι$: πρδξι$ ΑΡΡ° F 27 είσαγαγών 
Bekk 29 τοίνυν τά των i. r. 5 litt. Ρ 34 τε om. Pa o χρυσέα Ρ Bekk 35 
άναδεδεμένω V 38 Άξούχ Α (χρυσ)ΐνων P l r Sc 41 θανατόν πατρικόν V 
42 ένωτισάμενοί : ένηχηθεΙ$ Ρ μετά θάνατον έκείνου post ένωτισάμενο$ add. Bekk 
43 προβλήσεσί : παρακλήσεσι R 45 διάθοιντο ex — οιτο Ρ 47 τό : τω Bekk 
49 βραβεϋον: παρέχον VA έξήνεγκε cum b ser. Bekk 50 προπαρεσκευάσαντο V: 
παρεσκεύασαν Α Sc 

29 τοίνυν om. b 34 τε om. b 38 χρυσέων b 45 διάθοιτο b Bekk 49 
ίξήνεγκε δέ τό τυποϋν τά άργ. b 
4 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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50 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 67/8/9 

σιλεύς τά δσια τ φ πατρί έκτελέσας και ταΐς votuaì τό σώμα ένθέμευος, αι 
τ φ Πυράμω ποταμώ ενωρμίζοντο, δς Μοψουεστίαν λιπαίνων θαλάσση 
προσπλέκεται, τά τε κατ' Άντιόχειαν, ώς ò Kaipôç ενεδίδου, καταστησά-
μενος, | άπάρας της των Κιλίκων διά της άνω καλουμένης Φρυγίας έπε-

55 ττορεύετο · δτε και ύττό Περσών εάλωσαν καί προς τον ' Ικονίου τηνικαϋτα 
κρατούντα Μασούτ άττηνέχθησαν δ τε προς πατρός τ ω Μανουήλ εξάδελ-
φος, ό Κομνηνός δηλονότι Άδρόνικος (ούτος δε καί ύστερον 'Ρωμαίων 
κατετυράννευσε), καί ò Δασιώτης Θεόδωρος, φ είς γαμέτη ν Μαρία 
ήρμοστο, ήν ó του Μανουήλ κασίγνητος ό σεβαστοκράτωρ 'Ανδρόνικος 

60 ετεκε. κατά γάρ Οήραν αγρίων της όδοϋ εκτραπόμενοι, ής τό στράτευμα 
ε'ίχετο, ελαθον εμπεσόντες ιτολεμίων χερσί, καί θηρδν επιβαλόμενοι κνώ-
δαλα θηρευταϊς άνθρώπων περιπετττώκασι. τότε μεν ουν ό βασιλεύς μή 
πράξεσιν έτέραις τον νουν έφιστδν δυνάμενος, άλλα της προκειμένης άπας 
γινόμενος καί ταύτης και βραχύ τι γοΟν άποσχέσθαι κρίνων άσύμφορον, 

65 ούδέ των κατά τούς άνδρας τούτους ώς εδει ιτεφρόντικεν ή βασιλικώς 
αύτοΐς έπήμυνε· μετέπειτα μέντοι ζωαγρίων άνευ ελύσατο καί τό πόλι-
σμα την Πρακάναν, δ δή της Σελευκείαςέχόμεναΐδρυται, 'Ρωμαίοιςέπανε-
σώσατο παρά Περσών πορθηθέν. 

Ώς δέ την βασιλίδα πόλιν έπεφθάκει ό Μανουήλ, ασμένως παρά των 
70 ταύτης οίκητόρων προσδέχεται, τοΟτο μέν ώς τήν πατρφαν βασιλεία ν 

παρειληφώς, τοΟτο δ' ότι καί παρά πδσιν άσπάσιος ήν, έπεί κάν τ ω 
οϋπω άκριβώς μείρακι τήν σύνεσιν εσωζε τών καταγηρασάντων εν τοΤς 
πράγμασι πλείονα, πολεμικός τις καί φιλοκίνδυνος κάν τοις δεινοϊς άκα-
τάπληκτος καί μεγαλόφρων δεικνύμενος καί προς | μάχας τελών όξύρρο-

54 άπάρας: ca. diem 8 mens. Maii a. 1143, cf. Cinnam. 29, 12—13: έφ' όλαις δέ τριά-
κοντα μετά τήν τοΰ Trcrrpòs τελευτήν τω χώρω ένδιατρίψας ήμέραις 69 έπεφθάκει : 
ca. mens. lui. a. 1143 

SI—S3 τά — προσπλέκεται: cf. Cinnam. 29, 14—15; 30, 21—31, 2 53 τά — 
καταστησάμενος: cf. Cinnam. 29,17—30, 21 67—68 'Ρωμαίος—πορθηθέν: cf. Cin-
nam. 38, 11—13; 39, 20—21; 66, 10—67, 2 

VA = a. Ρ, RMDF = b 

52 Μοψουεστίαν DFSc Bekk: Μοψοεστίαν VAP a c RM: Μομψοεστίαν Pp°: Μοψουεσθίαν 
Β 54—55 έπορεύετο Mp°: έπεπόρευτο F 56 κρατούντα τηνικαϋτα Ρ Bekk: 
κρατούντα τότε Sc τω : του V δηλονότι suppl. Ame 57 ούτος 'Ανδρόνικος, ô; 
καί A 58 κατετυράννησε V γυναίκα post γαμέτη ν add. V 62 έπιπεπτώ-
κασι D μή suppl. Amg 63 τόν —έφιστδν: έφιστάνειν V: έφιστδν τόν νουν Α 
64 καί alt.om. VD 66 τό om. R 67 Πρακάνων R : Πρακάν D F N : -δν Bekk: 
Περκαν<άν)Β: Πράκαναν Sc: Πρακανάν Cinnam. 39, 20; 66, 20 70 καί post μέν 
add. APS» 72 οΰπω om.Bekk 73 τις: τε Bekk 

53 έδίδου Ρ b Sc Bekk 54 της pr. om. Ρ b Bekk hab. Se 61 έμπεσόντες: συλ-
ληφθέντες b Bekk 71 καί om. Ρ b 
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πος. έπέπρεπε δέ καί χάρις επί του προσώπου τ ώ νεανία καΐ τ ώ της 75 
όψεως υπομειδιώντι τό επαγωγού έπεσύρετο, εύμήκης ών την ήλικίαν, 
κάν επένευέ τι του ΐθυτενοϋς μέτριον. τήυ δέ χροιάν ούτε κατά τούς 
σκιατραφουμένους λευκός ήν καί χιονώδης, ούτε μήν άγαν καπνηρός, ώς 
οί πολύν τον ήλιον επί του προσώπου δεξάμενοι καί ους παρέβλεψαν ακ-
τίνες θερμότεροι, αλλά της λευκής θέας άναχωρών, τ ω δέ μέλανι προσεγ- 80 
γίζων χρώματι εύπρεπείας καί ούτως εϊχετο. 

Διά ταΟτα τοίνυν ύπτίαις άγκάλαις περιχυθέντων των πολιτών, 
είσεισιν ασμένως τά βασίλεια πλατέσι καί άνεωγόσι περικροτούμενος 
στόμασιν. εν δέ τ ω παριέναι μεθ' ίππου "Αραβος Ιριαύχενος τά ανάκτορα 
καί μέλλει ν είσιέναι διά της πύλης, μεθ' ήν ή εκ της έδρας άπόβασις έφεϊται 85 
μόνοις τοις αυτοκράτορσιν, ό ίππος, δς ήν τον βασιλέα όχών, ές ακου-
στό ν χρεμετίσας καί συχνά κόψας άκραις όπλαϊς τό δάπεδο ν εύήνιά τε 
προποδίσας καί περιδινηθείς αγέρωχα υπερέβη όψέ ποτε τον ούδόν. 
άγαθόν ούν εδοξε τοϋτο τοΤς συνιοΰσι κομψοίς επεισόδιον, καί τούτων 
μάλιστα οι περικεχήνασιν ούρανόν, τά δ ' εν ποσί μόλις εχουσι διοραν, 90 
και διά των ίππείων σχηματισμών καί συχνών περιελιγμάτων μακραίωνα 
περιτελλομένην ζωήν τ ώ αύτοκράτορι άπεφοίβαζον. | 

θύσας ούν τά άναγορευτήρια θεώ καί έπιβατήρια σκέπτεται περί του 
τον πατριαρχικό ν κληρωσομένου θρόνον καί τούς της εκκλησίας χειρισομέ-
νουοΐακας καί ταινιώσοντος αύτόν επί νεώ Κυρίου τ ώ αυτοκρατορικώ στε- 95 
φανώματι · ö γάρ Στυπής Λέων θανάτω έξ ανθρώπων έγένετο. κοινού- ι 
ται ούν τά της γνώμης τοις έκ του καθ' αίμά οί σεμνώματος και τοις έκ της 
συγκλήτου βουλής καί όσοι του βήματος εντροφοι- καί πολλών είς τήν 
μεγίστην άρχιερατείαν εγκρινομένων, ή νικώσα ψήφος καί τών απάντων 
σχεδόν προς τον άπό τής μονής τής 'Οξείας ρέπει μοναχόν Μιχαήλ· 5 
ούτος γάρ καί αρετή περιώνυμος ήν καί τής ήμετέρας εν μεθέξει παιδεύ-
σεως. 

1 Leo Stypes mortuus mense Ian. a. 1134 

90 oí — διοραν: cf. Plat. Theaet. 174 a 95 ταινιώσοντο; : cf. Cinnam. 33,9—10 
5—7 τόν —παιδεύσεω; : cf. Cinnam. 33, 3—9 

VA = a, P, RMDF = b 
76 έπιμειδιωντι V ύπεσύρετο R 77 γε post 

δέ add. ΑΡΡ° Bekk κατά: μετά Μ του; om. V 78 ¿σκιαγραφημένου; Ρ 
σκιαγραφημένου; R F : σκιατραφημένου; MDAC: έσκιατραφη μένου; Dp° Bekk 79 
τοΰ om. V τώ νεανία post προσώπου add. R παρέβλαψαν Ρ 80 λευκή; : μέση; 
V 83 δσμενο; VA 85 μεθ'ή; RKN 86 εχων V 88 προπηδήσα;ν 
89 συνοΰσι Μ 90 μόλι; — διοραν Am«YP: όρδν ούκ εχουσι Α 91 σχημάτων Ρ 
92 περιγελλομένην R: περιγενομένην Μ τώ αύτοκράτορι ζωήν V 94 κληρωσαμέ-
νου A R F A C στεφανώματι om. R 1 Σ τ υ π ή ; V F A C N : Σ τ υ π ή ; APA C RMp° D 
BSc : Στυππή; F®C Bekk : Στυππή; Pp° MAO 2 σεμνώτατο; R : -τάτοι; Mp° πρού-
χουσι post σεμνώματο; add. Pp° Bekk 4 μεγάλην V 

4» 
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52 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 70/71 

Προβληθείς ούν ό Μιχαήλ πατρ ιάρχης έξ αύτής τον χρ ίσαντα χρίει τ ά 
ίερά έσαφικόμενον μέλαθρα. συμβαίνει δέ τ φ βασιλεΐ καΐ ó αδελφός ' Ισαά-

10 kioç καί ύπέρ δόξα ν την τ ω ν πολλών άντεδίδοσαν άλλήλοις τ ώ άδελφώ 
την εΰνοιαν. ήν δέ ό Ίσαάκιος διά τ ό els χόλον εύέμτττωτον και τ ό έκ 
μικρδς πολλάκις αίτιας ές κολάσεις υπέρογκους διαρριπίζεσθαι δυσξύμ-
βλητος τοις πολλοίς, ετρεφε δέ και τ ό ψοφοδεές άγεννές, καί ταΟτα 
τηλίκος ών, καί άνδράσιν άνόμοιον. ή ν ούυ ό βασιλεύτατος ' Ιωάννης ό 

15 τούτου π α τ ή ρ καί κατά τοΟτο π α ρ ά π δ σ ι μακαριστός καί της άοιδίμου 
λήξεως καί δ ι ' εύφήμου κείμενος μνήμης, δτι τον Μανουήλ είς τ ό κρατεΐν 
καί βασιλεύειν ύπέρ αύτόν έδικαίωσεν. | 

Του δέ Μασούτ τ ά πρός εω ληϊζομένου καί κατατρέχοντος, εξεισιν ό 
Μανουήλ κατ ' αύτοϋ. καί δή γεγονώς κατά τ ά Μελάγγεια τούς ΙκεΤσε 

20 Πέρσας μετήλθε · πρός δέ της τ ω ν Μελαγγείων φυλακής τε καί άνακτίσεως 
επιμεληθείς εις τήν βασιλεύουσαν έπάνεισι πόλιν, νόσω προσπαλαίσας 
πλευρίτιδι. 

Ά λ λ ά καί τον της 'Αντιοχείας π ρ ί γ κ ι π α 'Ραϊμουνδον μετιέναι δεϊν 
οίηθείς, ταϊς Κιλικίαις έπιφυόμενον πόλεσιν, αϊ ' Ρωμαίοις ήσαν κατήκοοι, 

25 στρατιάν επεμψεν, ήγεμόνας αύτη έπιστήσας τους άδελφόπαιδας Κον-
τοστεφάνους, τόν τε Ί ω ά ν ν η ν καί τον Άνδρόνικον, καί τ ινα Προσούχ 
ούκ άϊδριν τ ά πολέμια· καί νήας δέ προσεπεπόμφει μακράς, ών ήγε ίτο 
Δημήτριος ό Βρανάς. 

Ά μέλει καί τ ω ν κακώς έκεϊσε π α σ χ ό ν τ ω ν πόλεων καί φρουρίων 
30 δεούσης έπικουρίας τετυχηκότων, κατά Περσών έκστρατεύειν αύθις 

προέθετο - ήδη y à p ούτοι τ ά περί τόν Πιθηκαν έρύματα ύπαγαγέσθα ι 
σπεύδοντες καί τ ω θέματι τ ώ ν Θρακησίων εμβάλλοντες τ ά έν ποσίν 
έληΐζοντο. υπερβάς τοίνυν Λυδίαν καί ταΐς κατά Φρυγίαν καί Μαίαν-
δρον ποταμόν έπιστάς πόλεσιν αύτάς τε τ ώ ν έπηρτημένων κινδύνων 

8 προβληθείς : mense lui. a. 1143 χρίει : probabilius mense 
Aug. (a. 1143) 18 ίξεισιν: a. 1144 an 1145? 21 έπάνεισι: eodem anno 25 
Ιπεμψεν : miserat (cf. Cinnam.) 30—-57: a. 1146 

8 χρίει: cf. Cinnam. 33, 9—10 9—11 συμβαίνει 
— εΰνοιαν: cf. Cinnam. 32, 1—20 18 εξεισιν etc.: cf. Cinnam. 36, 13 sqq. 23—· 
28: cf. Cinnam. 33, 16—35, 23 30—57: cf. Cinnam. 38, 7—59, 12 

VA = a, P, RMDF = b 

9 βασιλεϊ : Μανουήλ R 10 άλλήλοιν Bekk om. D 11 τήν om VP»« 12 eis 
V 14 βασιλευκώτατοί R 19 Μελάγεινα Β 20 μετήλθε : διασοβεΐ V 23 
τόν 'P. V: -ντον D 24 έπιφαινόμενον R 25 έξέπεμψενΑΡΡ" Bekk 26 Πρου-
σούχ Β 27 δέ om. V 29 καί om. V πόλεων καί om. V φρουρίων καί πόλεων 
Bekk έπικουρίας: έτημελείας Υ αύθις om. Bekk 31 Πιθηκάν F 34 πο-
ταμόν om. V B 

11 ό om. b hab. Sc 
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άπήλλαξε καΐ τούς Πέρσας φοβήσας έδίωξε. γενόμενος δέ κατά τό Φιλο- 35 
μίλιον κάκεϊσε τοις Τούρκοις προσέμιξεν· ευθακαιτόντοΰποδός έτοξεύθη 
ταρσόν παρά Πέρσου τινός καταβληθέντος μεν ύπό βασιλέως τω δόρατι, 
έν δε τω άνατραπήναι τό βέλος έπαφέντος κατά του πέλματος, δόξας 
δέ παρ' αύτοϊς φοβερός είναι τάς πράξεις και εΰτολμος καί του | πατρός 
'Ιωάννου φιλοκινδυνότερος οϋχ ήρειτο γενέσθαι παλίνστροφος, ούδ' 40 
επείθετό οί τοις συμβουλεύουσι μνησθήναι καί νόστου ποτέ, μήπως 
έπισυστάντες οί ΤΤέρσαι ώς ήδη περί των δλων άπογινώσκοντες κακώς 
τό καθ' αυτόν διάθωνται στράτευμα. 

Άμέλει καί τό πρόθυμον έπιτείνας ές αυτό τό ' Ικόνιον ήλασεν. αυτός 
μεν οϋν ó Μασούτ μεταναστεύσας εκείθεν παρενέβαλεν εις τά Τάξαρα, & 45 
έστιν ή πάλαι λεγομένη Κολώνεια· των δέ Θυγατέρων αύτοΟ μία των 
τειχών άνω έκκύπτουσα, ήτις καί συνωκηκέναι ελέγετο τω έξαδέλφω του 
βασιλέως ' Ιωάννη τω Κομνηνω, δν ό σεβαστοκράτωρ εγείνατο ' Ισαάκιος, 
κατά δέ μικρολυπίαν του Θείου καί βασιλέως Ιωάννου του Κομνηνού 
άποδράς τω Μασούτ προσερρύη, υπέρ του πατρός καί σουλτάνου πιθα- 50 
νόν έτίθετο τον άπόλογον. βασιλεύς δέ άγχού των περιβόλων του 
' Ικονίου γενόμενος καί τά τείχη τω στρατω διαζώσας τόξα τε τείνειν επί 
τάς επάλξεις τή νεολαία ένδούς καί τοις νεκροδόχοις σήμασιν ένυβρίζειν 
ούτως εκείθεν έξώρμησε καί παλίμπους έφέρετο. έν δέ τή άπάρσει λόχους 
ύποκαθισάντων των πολεμίων καί τά άμφιλαφή χωρία προειληφότων 55 
μείζους των προτέρων άνερράγησαν πόλεμοι, έναγωνίως δέ και τούτων 
διωκημένων ές τήν βασιλεύουσαν πόλιν άνέζευξεν. 

Ήγάγετο δέ γυναίκα ό βασιλεύς ούτος έξ 'Αλαμανών, | γένους τών 
έπί δόξης καί πάνυ λαμπρών, αύτη μέντοι ού τοσούτον τοΟ σωματικού 
κάλλους έφρόντιζεν, όσον τοΰ ένδον καί περί ψυχήν έπεμέλετο. ούκοΰν 60 
εξομνυμένη τά έκ τών κόνεων έπιτρίμματα καί τούς τών όφθαλμών ύπο-

58 nuptiae celebratae sunt per dies 6—12 mens. Ian. a. 1146 

36—38 Ινθα— πέλματος : cf. Cinnam. 61, 23—62,5 41 μνησθήναι νοστοΟ: cf. 
supra p. 12, 5 52—53 καί — ένυβρίζειν: cf. Cinnam. 45, 21—46, 4 58—59: cf. 
Cinnam. 36,1—13 

VA - a, P, RMDF = b 
35 σοβήσας V: φοβήσας 

hab. BSc Φιλομήλιον A 37 μέν om. R 39 τάς πράξει suppl. Ame 43 
κατ' αύτόν V Bekk 45 ou ν om. RM 47 δνωθεν διεκκύπτουσα AP Bekk: άπό 
τών τείχων διεκκύπτουσα Sc καί om. V συνωκηκυϊα ήν Ρ 50 καί Ps σουλ-
τάν Ρ 51 του om. Α 53 καί — ένυβρίζειν: καί τούς τάφους τών νεκρών σωμά-
των έξανασκάψαντες Β μή ξυγχωρών (συγχ. Bekk) post ένυβρίζειν add. AP Bekk 
54 ούτως: μόλις Am«YPP μόλις ante έξώρμησε add. Bekk 55 προσειληφότων F 
57 διωκομένων AM είς ASc 59 έπιδόξων V λαμπρού V 61 έξομομουμένη R 

59 πάνυ λαμπρών : θρόνων τών άρχ«ών b Bekk 
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54 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 73/4 

γραμμούς και τόν πλάστην τον κάτωθεν καί τό τεχνικόν άλλ' ού φυσικόν 
ερευθος καΐ ταΐς δφροσι των γυναικών αυτά έπιρρίπτουσα ταϊς άρεταΐς 
προσανεϊχε καί ώραΐζετο. είχε δέ τό μή επικλινές έθνικόν και τό της 

65 γνώμης έκέκτητο δυσμετάθετον. δθεν ουδ' ò βασιλεύς προσεΐχεν αύτη 
τά πολλά, αλλά τιμής μέν καΐ δορυφορίας καΐ της λοιπής λαμπροφορίας 
βασιλικωτάτης μετείχε, τά δ' ές τήν κοίτην ήδίκητο. νέος γάρ ών ό 
Μανουήλ καί ερωτικός τω τε άνειμένω βίω καί ταϊς τρυφαϊς προσανέ-
κειτο καί συσσιτίων καί κώμων έξείχετο καί όσα τό νεοτήσιον άνθος 

70 υπέβαλλε καί έμύουν οί πάνδημοι έρωτες διεπράττετο. καί προς τάς 
μίξεις ακάθεκτος ών καί πολλαΐς θηλυτέραις έπιθορνύμενος ελαθε καί δι' 
όμογνίου τρυμαλιδς άθεμίτως έμπερονών. και ήν έκείνω μόλυσμα τό 
πραχθέν, διαλωβοϋν καί καταχέον οστρέπειαν, δσα καί όψεως χαριέσσης 
έκφυεϊσά που του προσώπου άκροχόρδων ή άλφών έξανθήματα. 

75 Έμέλησε δέ και των κοινών τω βασιλει τώδε πράξεων, καί τών μέν 
δημοσίων είσφορών φροντιστήν και λογιστήν μέγιστον τον εκ Πούτζης 
1 Ιωάννη ν προβάλλεται καί αύτός, ώσπερ ό πατήρ έκείνω καί βασιλεύς 
πρότερον, όντα | καί του δρόμου πρωτονοτάριον, μελεδωνόν δέ μεσεύον-
τα και τών οίκείων ύποδρηστήρα διαταγμάτων τόν Άγιοθεοδωρίτην 

80 τίθησιν Ίωάννην. καί ήν ό μέν τω προσώπω του βασιλέως άεί όπτανό-
μενος καί τά τούτου εντάλματα δσα καί έμφάσεις έκ κρείττονος μοίρας 
δεχόμενος, ύπουργοΐς δέ ουκ ολίγοις τών γραφομένων και λεγομένων 
έκέχρητο λογίοις άνδράσιν, δσοις ή αυλή ένέβριθεν ή βασίλειος, προ πάν-
των δέ τω Στυππειώτη θεοδώρω, περί ού δηλώσομεν έν τοις εφεξής. 

85 ΤΗν δέ ό έκ Πούτζης 'Ιωάννης δεινότατος τά δημόσια, φορολογίας 
παιπάλημα καί έπίτριμμα, καί τών μέν όντων δασμοφορημάτων συζη-
τητής ακριβέστατος, τών δέ ουκ όντων ευρετής απαράμιλλος, έξήσκητο 
δέ και τό ήθος ύπέρ πάντας άδυσώπητον και άμείλικτον. εύκοπώτερον 

84 δηλώσομεν : ρ. 58, 83 sqq. 

VA = a. Ρ, RMDF = b 

62 τόν alt. : τοΰ R τεχνητών V 64—65 Kai alt. — δυσμετάθετον om. V 66 καί 
θρόνων πάνυ λαμπρών post μέν add. Bekk λαμπρειμονίας Ρ βασιλικώτατα V 
τήν ora. Ρ Bekk 70 έμήνυον V 70—74 καί alt. —έξανθήματα cum Pb om. A: 
καί πρός τάς μίξεις τών γυναικών άδιάφορος καί πολλαΐς γυναιξί μιγνύμενος έμίγη καί τη 
έαυτοΰ ανεψιά, καί ήν τούτο μολυσμός καί μέμψις μεγάλη αΰτώ καθάπερ καί λώβη είς 
ώραιότατον πρόσωπον Β 75 έμέλησε δέ τώ βασιλει τώδε καί τών κοινών πράξεων V 
76 μέγιστον om. V 77 ό βασιλεύς καί πατήρ έκείνω R βασιλεύς πρότερον, 
όντα codd.: βασιλεύς, πρότερον όντα Bekk 80 Ίωάννην τίθησι V: Ίωάννην 
ποιεί Β της βασιλείας F 82 λεγομένων καί γραφομένων V 83 ένέβριθεν: 
ένέτρεφεν Μ®0 84 Στυπειώτη AP a c RMF a c καθεξής V 85 έκ της Πούτζης 
VB φορολογίας: της λογιστείας Ρ 85—86 παιπ. κ. έπίτρ. φορολογίας V 
88 δέ ύπέρ πάντας καί τό ήθος V 

70—74 καί alt. — έξανθήματα om. Ρ b Bekk 
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γάρ άυ tiç άμειδή και άγέλαστον πέτραν εμάλθαξεν, ή εκείνον èv τοις 
άβουλήτοις ύπέκλινεν. ô δέ τούτου θαυμασιώτερον, ου μόνον ούκ ήν 90 
δακρύοις άτεγκτος, σχήμασι δεητηρίοις άπροσκλινής, άργυρίου άτίνα-
k t o ç έλεττόλεσι καί χρυσίου άγοήτευτος φαρμακεύμασιν, άλλ' εΤχε καί το 
δυσέντευκτον ώς άπάνθρωπον. τό δέ τοις τότε θυμαλγές καί δυσύποι-
στον, ούδ' άπόλογος ήν παρ' ούτω καθαρώς εφ' οίς ό προσιών προετί-
θετο, άλλά χαίρων τά πλείστα τη αφασία, ένιαχοΟ καί άπροσήγορον 95 
παρήει τον παραβάλλοντα. τοσαύτην δ' εκ βασιλέως ίσχύν τε καί έξου- ι 
σίαν περιεζώννυτο, ώς à μέν ήβούλετο των βασιλικών θεσπισμάτων 
άποπέμπεσθαι | καί διαρρηγνύειν, ένια δέ καί τοις δημοσίου έγγράφειν 
κώδιξιν. 

Υποθήκη δέ του ανδρός τούτου χρήμά τι κοινωφελές καί ταϊς νήσοις 5 
πάσαις σωτήριον καί τοΤς ττρώην βασιλεϋσι συντηρηθέν άπαράβατον 
ó βασιλεύς ' Ιωάννης άξυμφόρως κατήργησε, τα γάρ εκ των πλευστικών 
έρανιζόμενα στρατειών, διαδιδόμενα ττάλαι τω ναυτικφ, εις τό ταμιεϊον 
ούτος παρειπάμενος μετωχέτευσε καί τάς άπό των νήσων έκ τύπου παρ-
εχομένας τριήρεις αύτάνδρους μικρού κατεπόντωσε παραφάμενος. ίο 
ύποθέμενος γάρ ώς τό μέν των τριηρέων χρήμα ούκ άεί τη πολιτεία καί 
τω κοινώ έπιτήδειον, τά δ' ύπέρ τούτων άναλώματα ούκ εύάγκαλα καί 
έπέτεια, και δεϊν αύτά μέν τό ταμιεϊον έγκολπίζεσθαι, χρείας δ' ένιστα-
μένης εκ των βασιλικών Θησαυρισμάτων τον όψωνιασμόν παρέχεσθαι 
τω ναυτικφ, έδοξεν εΐναι ανδρών ό βέλτιστος καί την φύσιν τών πρα- 15 
γμάτων ήκριβωκώς ò καταποντιστοϋ σκέμμα είσενεγκάμενος. τοϊς γάρ 
άδροΐς τόν βασιλέα έν τω ταϋτα είσηγεϊσθαι παρακέκρουκε δαπανήμασι 
καί αύθις τω μετρίω της καταβολής διακέχυκε. καί νυν έκ της κακοβου-
λίας ταύτης εϊτ' ούν σμικροπρεπείας θαλασσοκρατοΟσιν οί πειραται καί 
κακώς πεπρά|γασι ταΤς ληστρίσιν αϊ παραθαλαττίδιοι 'Ρωμαίων χώραι 20 
καί ώς αν κατεύξαιντο οί διάφοροι, εί δέ και τόν στάχυν ΐσμεν του 
σπείροντος, άλλά καί τόν άμήσαντα προσεπαιτιώμεθα, καί εί ό έμπρη-

89 άγέλαστον πέτραν : cf. Zenob. 1, 7; Diogen. 1, 8; Karathanasis 20 

VA = a, P, R M D F = b 

91 έτπκλινής V 93 θυμηλγές A 94 καθαρός 
παρ' αύτώ V καθαρό; Ρ 95 άφασίςί: σιωπή V ένιαχοΟ: ττοτε F s καί om. 
V P hab. Sc 1 τε om. A 3 διαρρηγνύειν A m W : διαρρήσειν Α καί alt. om. 
VA 7 κατήργησεν άξυμφόρως V 8 ταμεϊον M a c DF 9—13 ούτος — τα-
μιεϊον om. M 10 κατεπόντισε Bekk 11 τών om. D F 12 S' om. V 13 
τό μέν A τώ ταμιείω έναποτίθεσθαι V 14 θησαυρισμάτων Am«YP: θησαυρών 
Α 14—15 τω ναυτικω παρέχεσθαι Bekk 17 του βασιλέως Μ 19 θαλατ-
τοκρατοΰσιν V Sc 20 παραθαλάττιοι V K : παραθαλαττίδιαι RM 21 κατεξαί-
νοντο V : (κατ)εύξοιν(το) F l r 22 σπείροντος RMDF ήμηκότα A m W P προσ-
αιτιώμεθα Ρ μη post εί add. AP 

13 έφισταμένης b 17 είσηγήσασθαι b Bekk 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:07



56 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ Bekk 76/7 

σμός του άνάψαντος, άλλα καΐ του κατασβέσαι δυναμένου, δρδσαι δέ τι 
τοιούτον όλως μή βουληθέντος. 

25 Άλλ' icoç τότε φιλοδημόσιος λογιστής και δεινός και φειδωλός οι-
κονόμος καί όβολοστατών άτεχνώς δασμολόγος ó 'Ιωάννης έδείκνυτο, 
έως άκαθαίρετον είχε τήν δυναστείαν και τό ποιεί ν όσα καί ττρός βουλής 
ανεξέλεγκτο ν καί όσα βουλητά τούτω καί δυνατά, επειδή δέ μεθαρμοζό-
μενόν οί έώρα τό δύνασθαι καί τό εύπαρρησίαστον παραιρούμενον και 

30 ίπτορρέουσαν κατά βραχύ τήν ίσχύν, οία καί έτέρων κρατυνομένων παρά 
βασιλεΐ κάκ του άγαν έκκρουόντων καί περιτρεπόντων αυτόν, μετήρεν 
όπερ ήν θέμενος δρια, καί δραπέτης τω καιρώ καί τοις πράγμασι προσ-
φυείς άμφοτέραις τούτων εχεταί τε καί περιέχεται, ούκοΰν καί πρός τινα 
των συνήθων εΙπών ,,αγε πλουτήσωμεν" έτεροίας γνώμης παντάπασιν 

35 γίνεται· καί τήν έναντίαν έκ του παραυτίκα τραπόμενος λημματισμοϊς 
προσανεΐχεν ώς άλλος των τότε ουδείς, καί εμβλέψας ίλαρόν τοις ώς αυ-
τόν άπαντώσι καί ευπροσηγόρως αύτούς προσφθεγξάμενος, εΐ φέρουσι 
χρυσίον έγκόλπιον, περιεργότερον κατεσκέπτετο. καί γυναίκα των 
άπερριμμένων καί άπηνθηκυιών ευγενών άρμοσάμενος καί παίδων άκού-

40 σας πατήρ διένειμε τούτοις πλοΟτον βαθύν καί άρκετόν είς ήδονάς. 
κίμβιξ δέ ών είς άκρον καί γνίφων καί δυσγρίπιστος ούδ' άνω άραι τά 
βλέφαρα, πειρώμενον άναβλέψαι καί είς πτωχούς άτενίσαι, παρή|κε τον 
πλοΟτον, αλλά πεδήτην είχε δια παντός δεσμοίς άρρήκτοις άλύτοις τε καί 
άπρόϊτον δήπου, δσα καί Δανάην ό πάλαι 'Ακρίσιος, καί σμικρολογίαν 

45 νοσών καί γλισχρότητα καί τά πεμπόμενα πολλάκις των έδωδίμων άνέ-
πεμπεν εις τό πωλητήριον · καί δείγμα, ώς Ιχθύας σύακα καί λάβρακα, ώς 
μεν μέγιστους ώς δέ πίονας, παρά τίνων αυτω πεμφθέντας, τρισσάκις 
άπέδοτο καί τοσαυτάκις εναλλάξ έωνημένους κατά χρείαν παρ' έτέρων 
είσηνέγκατο. καί ήσαν άντικρυς άλιεϊς οί ΐχθύες, δ πεπόνθασι δρώντες, 

50 ώς μέν άγκιστρον χαλώντες τό μέγεθος, περιτιθέντες δέ τήν πιμελήν ώς 

44 όσα — 'Ακρίσιος: cf. Nie. Or. 191, 2 

VA = a. Ρ, RMDF = b 

26 όβολοστατών — δασμολόγος : όβολιστής 
των άτεχνώς V 27 δσα καί: τά Α 28 μεθαρμοζόμενος Μ 29 oi Ρ» om. 
ΜΚ παραιρώμενον Α 30 έτέρων: άλλων Α 31 τώ ante βασιλεΐ add. 
AP i r Bekk αύτόν Am^YP : έκεΐνον Α της προθέσεως post αύτόν add. Ameyp Ρ 
33—35 ούκοΰν — έγεγένητο suppl. Pm« 35 γίνεται : έγεγένητο AP Bekk 35— 
38 καί — κατεσκέπτετο cum Pb om. A 38—39 γυναίκα μίαν των άπεσβεσμένων 
ευγενών Α 39 ευγενών: Ιγνω Ρ άκουσας παίδων V 41 καί δυσγρίτπστος om. 
V 42 ττειρώμενος Ρ Bekk, unde ού post άτενίσαι add. Bekk 43 καί post είχε 
add. V 47 έκπεμφθέντας V : σταλέντας AP 48 τοσαυτάκις om. Μ καί ante 
έναλλάξ add. R ώνημένους AP 50 δέ τήν om. M 

33—38 ούκοΰν — κατεσκέπτετο om. Ρ b Bekk 
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δελήτιον, καί ούτω κατασπώντες τούς παριόντας εις τήν εκείνων είσοί-
κησιν. 

"Αλλοτε δέ διημερεύσας ες τά έν Βλσχέρνσις ανάκτορα κάκείθεν προς 
όψίαν έπαναλύων, έπεί θεάσαιτο παρά ταΐς καπηλίσι προβεβλημένηυ 
ένόδιον έδωδήν, ήν ή κοινή διάλεκτος άλμαίαν ώνόμασεν, ήράσθη ζωμοϋ 55 
έμφορηθηναι και της του λαχάνου σχίδακος όπτοτραγεΐν. ειπόντος δέ 
τίνος των ύπηρετουμένων, δς Άνζδς ώνομάζετο, ώς νΰν μέν χρεών άνα-
σχέσθαι καί κολάσαι τήν έφεσιν, εύρήσει δέ και κατ* οίκον γενόμενος δ 
ζητεί δψον παρατεθειμένον αύτω ευτρεπές, δριμύ και τιτανώδες έμβλέψας 
πολύς ένέκειτο σχέδην άποπλήσαι τον έρωτα, άμέλει και το τρύβλιον 60 
άρπαλέως περιχυθείς ταΐς χερσί της πωλήτριας όχούμενον, όπερ εοτεγεν 
ένδον τό έκείνω έράσμιον έδεσμα, έγκύψας άμυστί καί χανδδν ενεφορεϊτο 
του ζωμιδίου καί τω λαχάνω πολλάκις ένέχανε. καί ούτως στατήρα 
χάλκεον του κόλπου έξενεγκών τινιτών υπό χείρα παρέσχετο, έπισκήψας 
άναλϋσαι τούτον ές τέτταρας όβολούς, καί δύο μέν καταθέσθαι τη όψο- 65 
πώλιδι, τούς δέ λοιπούς ταχέως είσκομίσαι αύτω. 

"Εστί δ' δτε λαμπρός λαμπρώς τήν άγοράν διϊών καί ώς εϊθιστο γε-
ραρώτερον καί πολυοχλίαν εττισυρόμενος ίππείας όπλής ώξυδέρκησε σι-
δήριον, δ δή επί τριόδου παρέρριπτο. έπιστάς τοίνυν ώς είχε της φαν-
τασίας καί του των πολλών κρότου ò Ισα καί θεώ κυδαινόμενος επιτρέπει 70 
τινί τήν του σιδήρου άνάληψιν. ήν δέ τούτο ούκ έκκρουσθέν ίππείας 

59 τιτανώδες έμβλέψας : cf. Lucían. Tim. 54; Nie. Or. 189, 5 

VA = a, Ρ, RMDF = b 
51 δελήτιον: δέλεαρ AP 

Bekk stç: πρός AP είσενοίκισιν Ρ 53—82 άλλοτε — χρώμασιν cum P b 
om. A 53 ές: κατά D 58 καί alt. om. D 59 ευπρεπές V 60 καί om. D 
61 πωλητηρίας V 62 έράσμιον έκείνω D ένεφορήθη D 63 ούτω D 65 τού-
το D είς D τέσσαρας D ούς φασι τεταρτηρά post όβολούς add. D 66 αύτω 
παρεισκομίσαι D 68 έπισυρόμενας D όξυδερκεϊ D 71 ούκ om. V ούδ' 
— πως : καί εΙκή D 

53—82 άλλοτε —· χρώμασιν om. Ρ b Bekk, sed suppl. D fol. 287 

53—71 Έ ν άλλω δέ καιρώ διημερεύσας, είς τά έν Βλαχέρναις παλάτια (παλάτιαν cod.) 
έρχόμενος πρός έσπέραν, έπεί κατά τήν άγοράν είδε (είχε cod.) κειμένην άλμαίαν, ώς 
tουχθηt (fort, ήβουλήθη) ταύτην φαγεΐν, είπόντος δέ του υπηρετούντος (ήπ- cod.) 
άνθρώπου αύτω (αύτών cod.), Άνζά λεγομένου, ώς ,,οϋ πρέπον έστί βλεπούσης της 
άγορδς τοσούτου πλήθους άκολουθοΰντός σοι μέσον αύτών άδιαντρόπως (-ων cod.) 
έσθίειν- Ιστι καί έν τω οίκω έτοιμασμένη (έτιμ- cod.) καλώς", ò δέ άγριον βλέψας αύτω 
δλως ήν άκράτητος πληρώσαι τήν έπιθυμίαν αύτοΰ. όθεν καί τό άγγεϊον, όπερ είχεν 
έντός τήν άλμαίαν, άρπάσας επινεν ώς βούς τον ζωμόν καί τρώγων τό λάχανον έτρα-
γάνιζε. χορτάσας ούν καί έμπλησθείς έκ τού κόλπου αύτοΰ έξέβαλε τουρνέσιον έν καί 
δέδωκεν έτέρω δούλω αύτοΰ είπών ούτως· ,,δός αύτοις καί επαρον τέσσαρα στάμενα καί 
τά μέν δύο δοΰ τη πωλητρίςι, τά δέ ετερα δύο φέρε μοι ταύτα συντόμως." 
"Αλλοτε πάλιν τήν άγοράν διερχόμενος μετά δχλου πολλού καί φαντασίας έβλεψε πέτα-
λον έπί γης κείμενον καί έπιτρέπεϊ τινί τού πεζεύσαι καί λαβείν αύτό. τούτο δέ ήν 
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οπλής, ούδ' εική πως παρερριμμένον, άλλ' ύπό παιδίων άθυρόντων Korr' 
ôyopàv και τούς παριόντας διακινούντων ες γέλωτα irupl κατανθρακω-
θέν καί τ ω δαπέδω ένερεισθέν. άποβάς ουν ό υπηρέτης εξ έπιτάγματος 

75 τοΟδε του ανδρός καί του σιδήρου λαβόμευος διωλύγιόν τι άνεβόησε, 
κακώς ές τάς χείρας παθών, τά δ' επί τούτοις οί μέν παίδες ήσαν έν καγ· 
χασμοϊς συμβρασσόμενοι τ ω παντί σώματι, οί δέ συνοδοιπόροι έν μωκεία 
καί Θαύματι, εΐ ούτω κάπί τοΤς λεπτεπιλέπτοις γλισχρεύεται ό δυσγρί-
πιστος. 

80 Où καινόν ουν, εΐ θανών ό ές τοσούτον έρασιχρήματος ου μόνον ούχ 
ευρέθη χρημάτων άποθήκαις ένευθηνούμενος, αλλά και γραμματέων κα-
λαμίδας ταμιουλκών στικτάς χρώμασιν. 

Εύρόει δέ καί τ φ Άγιοθεοδωρίτη ' Ιωάννη τά διαβούλια, πλην τούτω 
ή ταχύπους των πραγμάτων φορά και άγχίστροφος ύποσκελιστήν 

85 ένδέξιον τον Στυππειώτην έφιστδ Θεόδωρον, δς συντρέχων ή άντιτρέχων 
τ φ ' Ιωάννη καί μετά τούτον εχων τά δεύτερα ουκ ήνείχετο ούδ' ήγάπα 
τοις παρουσιν έφ(ικτ)οΐς , αλλά της κορυφαίας γλιχόμενος και περί 
τήν άκρώρειαν λιχνευόμενος δλον προς το άνώτατον τον δρόμον επέτεινε, 
καί δη καιρού λαβόμενος, καθ' δν ούκ ολίγα ξυνέπεσε τά διάφορα μεταξύ 

90 άνδρός ευγενούς, του Παλαιολόγου φημί Μιχαήλ, καί του Βαλσαμών 
'Ιωσήφ, δς γαμβρός ην του Άγιοθεοδωρίτου έπ' | αδελφή, έπέθετο κρα-
ταιότερον και συντείνας έξοστρακίζει τούτον των άνακτόρων ώς άπό 
σκοπιάς ούρανίου καί ώς εις χώρον έκσφενδονδ μυχαίτατον τήν πραιτω-
ρίαν αρχήν της Ελλάδος καί της τοΰ Πέλοπος, εύ τά έκεΐ διαθήσοντα καί 

VA = a, Ρ, R M D F = b 

73 elç D τοΰ μεγίστου τούδε D 75 σιδηρίου D τι : 
τε VD 76 ήσαν om. D 77 συμβρασσομένοις D 78 δυσγρίπιστοί : όξυω-
πής D 81 γραμματείων D 83—86 τά ·—Ιωάννη om. R 84 υποσκελιστήν: 
διάδοχον Α : συνοδευτήν Am«ypp 85 Στυπειώτην A P a c M F 86 μετά — δεύ-
τερα: μετά τούτον εχων τ η μέν τάξει τά δεύτερα, τ ω δέ λόγω τ ά πρώτιστα Α : τ ώ μέν 
λόγω τά πρώτα, τ η δέ τάξει φέρων τά δεύτερα Ρ Bekk ήνείχετο ούδ' om. A P 87 
TOÏÇ παρουσιν έφικτοΐς V : τ η παρούση καταστάσει Α : τοις παρουσιν Ρ : έν τ ή τοιαύτη 
(μένειν) τάξει S εύσυνέτως ante γλιχ. add. A m «P 88 λιχνευόμενοξ A m W : 
άναρριχώμενος Α συνέτεινε A a c 89 ξυνέπεσον V : συνέπεσε Μ 91 Άγιοθεωρίτου 
R 92 καί — άνακτόρων om. Μ άπό : έκ V 93 ώς alt. om. Ρ 

84 ύποσκελιστήν: συμφοιτητήν b Bekk 87 TOÎS — έφικτοΐς: ταϊ$ παρούσας άνα-
βάσεσιν et γλιχόμενος : άπα; γινόμενο; b Bekk 94 διαθησόμενον (-ομένου M) b 

72—82 παίγ-
V10V υπό παίδων πυρωθέν καί ^ιφθέν παιζόντων έν τ η άγορδ. άποβάς ούν ό υπηρέτης 
αύτοΟ έκ τού ίππου έκ προστάξεως αύτοϋ καί τό πέταλον μετά χείρα; λαβών έβόησε με-
γάλως τήν χείρα καύσας αύτοΰ. καί οί μέν παίδες έγέλων καί έχαιρον σκιρτώντες καί 
κράζοντες, οί δέ μετ' έκείνφ οντες έθαύμαζον καί έμέμφοντο τήν αύτοϋ σκνιφότητα καί 
γλισχρότητα. 
Ό τοιούτος ουν τζέρδελος καί άμετάδοτος άνθρωπος, τί θαυμαστόν ην, εί μετά όάνατον 
έφάνη εχων άποθήκας χρημάτων πολλά; S 
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τάς των είρημένων ανδρών διαλυσόμενον έριδας. ούκοΟν ó μεν έσκευα- 95 
γώγει τά προς την εξοδον. ή δέ τύχη μηδέ καθαρώς τήν τούτου μετά- ι 
βασιν άναμείνασα προς τον Στυππειώτην μετεσκευάσατο καί προσπλα-
κεϊσα, πώς αν εϊποι τις, ασμένως και χαριέστατα ταΐς καθ' ώραν έκλέϊζεν 
άναβάσεσι καί την έκ δόξης είς δόξαν παρείχε ν ΰψωσιν. και τέλος τον μεν 
είς τήν του επί του κανικλείου προβιβάζει μεγαλοπρεπή τιμήν και τήν 5 
παρά τ ω βασιλεϊ μεγίστην οίκείωσιν καί μείζοσιν έτέραις κατακυδροΐ 
προκοπαϊς, τον δ ' άγνωμονοΟσα καί βλωμοΟ άρτου τίθησι προσδεα. 
καί ούκέτι τά δεδογμένα μετήμειψεν ή όλως έσέπειτα μετηλλοίωσεν, άλλ' 
έμεινε ν ή άκροσφαλής επί ταύτοΟτό καινότατου, το δ ' άπό τούδε ήγε τά 
πράγματα ό άνήρ δδε ώς ήβούλετο, βαθυγνώμων ών καί πεπνυμένος καί ίο 
έπίχαρις τό ήθος καί πτηνός τήν φρόνησιν. ήρεϊτο δέ όσα έπέταττε βα-
σιλεύς, έπέταττε δ° ούτος όσα εκείνος ήβούλετο. 

ΤΗν δέ τ ω τότε καί βασιλεύς λημμάτων αισχρών έλεύθερος, θάλασσα 
φιλοδωρίας, ελέους άβυσσος, τ ω προσηνεΤ τοΰ ήθους εύέντευκτος καί τήν 
βασίλειο ν άρετήν απαράμιλλος, ψυχή ν εισέτι άτεχνον εχων καί γνώμη ν 15 
άπερίεργον. ώς γάρ άττήγγελλον ήμϊν οι τήν ήλικίαν | προήκοντες, επί 
τάς πλαγίω λόγω άδομένας χρυσδς εννας οί τότε ήσαν παλινδρομήσαντες 
άνθρωποι καί σμήνει εώκεσαν μελισσών εκ πέτρης γλαφυρής βομβηδόν 
ιπταμένων ή ούδέν τών έπ' άγορας είλουμένων διενηνόχασιν δσοι τούς 
βασιλικούς χρυσώνας είσήεσαν, οποίου δή τίνος φιλοτιμήματος άπολαύ- 20 
σοντες, ώς τούς περί ταΐς πύλαις συνθλίβεσθαι καί πράγματα παρέχειν 
καί λαμβάνειν άμοιβαδόν, τούς μεν επειγομένους είσιέναι, τούς δέ τήν 
εξοδον έπισπέρχοντας. ήμεϊς δέ κλέος οίον άκούομεν. 

τΗν δέ καί άλλως τά κοινά ταμιεια τό κατ' εκείνο καιρού έκ τούτου είς 
τούτο έξερευγόμενα καί κατά τάς συναγωγάς τών υδάτων πλημμύροντα 25 
και παραπτύειν τι τών ένδον προς τούς έκτος καί πενομένους έθέλοντα, 
δσα καί γαατήρ έγγίζουσα του τεκεΐν καί βαρουμένη τ ω ΰττερτελείω του 
άχθοφορήματος · ή γάρ μερίδα τ ω θεώ καί τ ώ δικαίω δίδουσα φορολογία 

8 ούκέτι : vide tarnen p. 110, 20 sqq. 

17 Tàs — ε was: cf. Nie. Or. 39, 27—28; infra p. 248, 70 18—19 σμήνει — Ιπταμέ-
νων: cf. Horn. Β 87 23 ήμεΐΐ— άκούομεν: cf. Horn. Β 486 

VA = a. Ρ, RMDF = b 

95 διαλύσοντα V 'Ιωάννης post μέν add. AP Bekk 1 μηδέ: 
μή V 2 Στυπειώτην PRMDFa c 3 πασαν post ώραν add Ρ: ττάσαΐζ ibid. Bekk 
5 eis τήν om. F a c του pr. om. RMDF κανικλείου: καλλιέλου R: κανιελίου M 
μεγαλοπρεπή προβιβάζει Bekk 7 άγνωμονοΰντα R ένδεα DF Bekk 8 
επειτα R 9 ή: ol V 11 τό ήθος έπίχαρις Bekk 12—13 έπέταττε — βασι-
λεύς om. R 12 έβούλετο Bekk: ήσμένιζε(ν) Am«ypp 13κα1τότεόν êv τω τότε 
Bekk 15 ίτι R 18 έώκεισαν F πέτρα* PDF Bekk 19 διειλουμένων V 
20 είσίασιν V 21 πράγμα R 26 τι om. Υ 27 τού: τω Bekk 

2 ένεσκευάσατο b 
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του βασιλέως καΐ πατρός τω βασιλεΐ Μανουήλ καΐ τό μή των δαπανη-
30 μάτων άσωτον καί άκόλαστον εις σωρείας τά χρήματα έπεστοίβασε και 

ώς κάχληκας αύτά συναγήοχεν. ήν δ", ώς εοικε, καί τό θείον επευλογουν 
καί πληθΰνον αυτά κατά τό του επαγγέλματος άδιάπτωτον, δ καί 
λήψιν ουρανίου εισηγείται μισθού καί την είς τό πολλαπλάσιον άνταπό-
δοσιν. 

35 Άλλ' οϋ μόνιμα τω βασιλεΐ Μανουήλ τά της αρίστης ταύτης προθέ-
σεως, άλλά βραχύχρονα καί έπίκηρα· ες γαρ άνδρας έλάσας άρχικώτερόν 
τε ήψατο των πραγμάτων, τοις ΰπό χείρα οΰχ ώς έλευθέροις, άλλ' ώς 
κληρωτοϊς θεράπουσι προσφερόμενος, καί τήν της | φιλοδωρίας συνέστει-
λεν εκροιαν, ίνα μή λέγοιμι ώς εις τό παλίρρουν αυτήν εβιάσατο καί τον 

40 άναδασμόν εστίν δτε καί έφ' οίς έδικαίωσεν, οΰκ έκ του γνωμικού δ' οΐμαι 
τοσούτον αίτιου (χρή γαρ εν τοϊς άδήλοις ρέπει ν πρόςτόφιλάνθρωπον), 
δσον έκ του μή κοτύλης δεϊσθαι ψηγμάτων, άλλ' άντικρυς πελάγους 
Τυρσηνικου ας είχε διευρύνας έξόδους των δαπανών, ώς προϊόν δηλώσει 
τό λέγειν μοι. 

45 Άλλ' ούτω διακυβερνωμένω τήν βασιλείαν τω αυτοκράτορι νέφος 
πολεμίων έκ των έσπερίων κλιμάτων έπισυστάν, τετριγός δεινόν καί όλέ-
θριον, ές τά 'Ρωμαίων ένέσκηψεν όρια, ή των 'Αλαμανών φημι κίνησις καί 
ή τούτοις συνεξάρασα μοίρα ομογενών έτέρων εθνών · οίς και θή-
λειαι κατελέγοντο ώς άρρενες έφιππάζουσαι καί ταΐς εφεστρίσιν ού 

50 συμβάδην τώ πόδεδιαχαλώσαι, άλλάπεριβάδηνάναίδηνέποχούμεναικαί 
κοντοφόροι καί οπλοφόροι κατ' άνδρας όρώμεναι καί άνδρείαν στολήν 
περικείμεναι, αϊ καί όλως άρεϊκόν εβλεπον καί ύπέρ τάς 'Αμαζόνας 
ήρρένωντο. μία δέ και ύπεξήρετο παρ' εκείναις καθάπερ άλλη τις Πεν-
θεσίλεια, ήτις έκ του στίζοντος χρυσού και περιτρέχοντος τάς ώας καί τά 

55 λώματα τοϋ έσθήματος Χρυσόπους παρωνομάζετο. 

32—34 ô — άνταπόδοσιν : cf. Luc. 18,30 42 πελάγου; Τυρσηνικοΰ: videtur 
prov.; cf. infra p. 551, 64 43 δηλώσει: p. 96, 56 sqq.; 203, 62 sqq. 45 sqq.: 
cf. Cinnam. 67, 3 sqq. 45—46 νέφος πολεμίων : cf. Nie. Or. 170, 8 

VA = a, Ρ, RMDF = b 

3 2 τ ό ο π ι . M 34 εισηγητικού R 36 ε!ς D 37—38 ώ ς — ττροσφερό(μενοζ) i. r. 
22 litt. Ρ 38 θεράποσι Y 39—40 ίνα — έδικαίωσεν suppl. Pm* 45 της 
βασιλείας Μ 46 πολέμιον V: πολεμικών S έπισυστάν κλιμάτων Bekk 47 
elç V 'Αλανών Rao 49 άρρενες : άρνες RM 50 άναίδην VRF»»K: άνέδην rei. 
sed om. ASc 52 άρεϊκώς M 53 παρ'έκείναις om. VA: παρ' έκείνοις RMDF ήν 
δ' êv αύταϊς καί μία etc. S 55 λώματα: ζώματα V έσθήματος: ένδύματος Am«yp 
Ρ Χρυσώπους PR κατωνομάζετο VSc: κατανομάζετο S 

37—38 άλλ' — θεράπουσι om. b hab. Sc 39—40 ίνα — έδικαίωσεν om. b 43 
είχεν εύρύνας διεξόδους b 48 έκείνοις (τούτοις Se) post ομογενών add. b Sc Bekk 
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Avrrò δέ τό της κινήσεως αίτιον πρόφασιν τό κυριακόν παρείχε κε-
νήριον καί ή πρός τά εύθέα των σκόλιων καί επίβουλων παρόδων έτοι-
μασία τοις έκ του γένους έκείνοις ευθύ των ' Ιεροσολύμων έθέλουσιν ΐεσθαι. 
έφασκον δέ καί κατά την έξοδον έκείνην μηδέν τι περιττόν έπισύρεσθαι, 
άλλ' ή τά I πρός έξομάλισιν των τρίβων αναγκαιότατα καί μόνα έπά- 60 
γεσθαι. διά τούτων δέ παρυπέφαινον ού πτύα καί τύκια καί σκοατάνας, 
θυρεούς δέ καί θώρακας καί φάσγανα καί εΐ τι άλλο προς πόλεμον έπιτή-
δειον. καί τοΟτο μεν τό παρόρμησαν εκείνοι προυβάλλοντο καί διώμνυντο. 
καί ήν, ώς έκ των ύστερον έδειξαν, ού κατεψευσμένα τά ύ π ' εκείνων λεγό-
μενα. 65 

Πέμψαντες δέ πρεσβευτάς ώς διά φιλίας ήτοΰντο τον βασιλέα τήν 
των 'Ρωμαίων παρελθεϊν καί αγοράς αύτοίς παροδίους προτίθεσθαι, έξ 
ών ώνήσονται καί δσοις άνθρωποι τρέφονται καί ΐπποις ξυμβέβληνται. 
ó δέ βασιλεύς, ώς εΐκός, έκ τού παραχρήμα διαταραχθείς τήν ψυχή ν τ ω 
άέλπτω του πράγματος ουκ άνήκεν δμως των συνοισόντων έπιμελόμε- 70 
νος· τοις τε πρέσβεσι διειλέχθη μετά προσηνείας τά πρόσφορα καί έπαι-
νείν ύπερβαλλόντως τό δρώμενον ύπεκρίνετο καί άγασθαι αύτούς της 
εύσεβοϋς προσεποιείτο προθέσεως . κάκ του αύτίκα δή μάλα έτοιμάσα-
σθαι τά προς διέλευσιν έπηγγέλλετο αφθονά τε εύτρεπίσειν καί έτοιμα 
ούτως λαβείν τά ώνια ίσχυρίζετο, ώς είπερ ού δι' αλλότριας, αλλά διά 75 
της οικείας παρώδευον, άν δώσουσι μόνον δρκια πιστά, ώς θεοφιλής 
αύτοϊς ή δίοδος αληθώς καί ώς αμαχητί τά 'Ρωμαίων δρια ύπερβήσονται. 

Ταύτ' ou ν, ώς εικός ή ν, καταστησάμενος, άπανταχή διεκπέμπει βα-
σίλεια διατάγματα προεκκεΐσθαι τά ζωαρ|κή των όδών, καθ' ας οί έξ 
έσπέρας στρατοί διελεύσονται · καί τ ω λόγω τό έργον έπηκολού- 80 
θει. ύποβλεπόμενος δέ καί διεννοών, μή πως έν δέρματι προβάτων λυ-
κιδεϊς έρχωνται ή ονω ύποκρύπτωνται λέοντες απεναντίας τ ω μυθικφ 
διηγήματι ή τήν λεοντήν ξυνέχωσι τη αλωπεκή, τάς 'Ρωμαϊκός αθροίζει 

66 πέμψαντες: ante mens. Sept. a. 1146 78 διεκπέμπει: a. 1147 aestate 

81 έν —• λυκιδεΐς: cf. Mat. 7, 15 8 2 — 8 3 övcp — διηγήματι: cf. Aesop. Fab . 199 
Hausrath 83 τήν — άλωπεκη : cf. Zenob. 1, 93 

VA = a, P, R M D F = b 

59 καί om. Ρ 66 φιλίαν M τ ή ν : τόν B e k k 68 
όσα post καί alt. add. B e k k 70 καί μηδέπω els (έζ Α) τ ό κ α τ ' έκεΐνο καιρού γενομέ-
νω post πράγματος add. AP m « B e k k όμως: óvtcos V 71 y à p post τε add. Ρ 
B e k k 72 τά δρώμενα Ρ B e k k 72—73 toùs ευσεβείς Α 74 έττηγγείλετο 
Μ αφθονά τε om. Μ 75 καί post άλλά add. Μ δια om. V A 76 οίκείας 
V A S c : σφών έκείνων A m W Ρ : Tfjs έκεΐνων Β : σφών B e k k δώσι Fp° δρκια μόνον 
VA 78 ήν om. R B e k k διεκπέμπεται V 81 ύπονοών B e k k 81—82 
έρχονται . . . υποκρύπτονται A B e k k 83 ξυνέχουσι V : συνέχωσι Μ 

64 ουκ έψευσμένα Ρ b B e k k 76 οΙκείας : σφων αυτών b χώρας post παρώδευον 
add. Ρ b Bekk, non vero Sc 
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62 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 82¡3 

δυνάμεις, συνδιασκέπτεται κοινή περί των κοινών, τό πλήθος των παρε-
85 λευσομένων στρατών διέξεισι, της ίππου τό πολύ καταλέγει, τό όπλιτι-

κόν δσον διασαφεί, της πεζεταίρας μοίρας παρίστησι τό μυρίανδρον, τό 
πάγχαλκον περιλαλει καί τό φόνιον, τό πΟρ των όμμάτων άπαντας 
βλέττειν καί τοις αΐμασιν έπαγάλλεσθαι ώς ουδέ ραντισμοΐς υδάτων έτεροι, 
ου ταύτα δέ μόνον τη γερουσία καταγγέλλει καί τοΤς τέλεσι καί στρατεύ-

90 μασιν, αλλά καί όσα ό έκ Σικελίας τύραννος, ώσπερ θήρ ένάλιος, κατά 
των παραθαλαττίων χωρών διαπράττεται, την άλμην τύπτων τοις 
έρετμοΐς καί ταΤς 'Ρωμαϊκαΐς ένορμιζόμενος κωμοπόλεσι καί κείρων τά εν 
ποσί κατά πολλήν του έπαμύνοντος έρημίαν. καί δή τάς μέν πυργοβά-
ρεις επισκευάζει της πόλεως και τίθησιν εύερκέα την δλην του περιβόλου 

95 περίμετρον, τή δέ στρατιά χιτώνας φολιδωτούς χορηγεί κοντοϊς τε 
ι καθοπλίζει χαλκήρεσι καί ΐπποις δρομικοΐς διεγείρει τό φρόνημα καί 

χρημάτων έπιρρώνυυσι διαδόσεσιν, α νεϋρα τών πραγμάτων άρίστως 
τών πάλαι τις κατωνόμασε. 

Και ούτω σύν θεώ συλλήπτορι καί τή πολιού|χω μητροπαρθένω 
5 ώς ενήν δυσμαχώτατα θέμενος τά στρατεύματα, τά μέν είς ερυμα συνέχει 

της Καλλιπόλεως καί τοις τείχεσιν έφιστδ, τοις δ' έπισκήπτει τή στρατιά 
παρέπεσθαι τών 'Αλαμανών, μη άφισταμένοις επί πολύ, κάκ τούδε 
ειργειν τούς έκ τών 'Αλαμανών ές άρπαγας παρεξιόντας καί προνομάς, 
είρηνικώς μέντοι καί μη πολεμικώς. 

ίο Κατά μέν ούν την άπωτέρω πορείαν ούδέν τι ξυνηυέχθη άξιαφήγητον 
άμφοϊν τοις στρατεύμασιν. ώς δ' είς Φιλιππούπολιν οί 'Αλαμανοί παρ-
ενέβαλον, ούδέ κατά τόν έκεΐσε μέν σταθμόν ές διαφοράν οπτεΐδον τά τά-
γματα· ό γάρ της χώραςάρχιερεύς (ήνδ' ούτος ό ' Ιταλικός Μιχαήλ, ό καί 
λόγω πολύς και σοφίας όποιας είποι τις μέλημα κάν ταις όμιλίαις τό ήθος 

15 έπαγωγότατος καί λίθος άντικρυς Μάγνησσα) ούτως ύπηγάγετο τόν 

91—92 τήν — έρετμοϊς: cf. Horn, δ 580 93—95 καί — 
περίμετρον: cf. Cinnam. 72, 19—21 3 τών πάλαι τις: Diog. Laert. Vit. 
Soph. 4, 48 6—9 τοϊς alt. — πολεμικώς : cf. Cinnam. 71, 5—6 10—11 κατά — 
στρατεύμασιν: cf. Cinnam. 70 ,17—20 11—35 ώς — έξςπτόμενον: nihil horum 
habet Cinnam. 15 λίθος Μάγνησσα: antea λίθος Ήρακλεία: cf. Plat. Ion 533d; Ze-
nob. 4, 22; Suda μ 23 

VA = a. Ρ, RMDF = b 

84 καί 
post δυνάμεις add. VA Mp° Β 85 στρατών om. VASc 86 πεζαιτέρης V : πεζαι-
τέρας A P R D F : παιζετέρας M 88 οϋδ' υδάτων φαντίσμασιν ετεροι V: οϋχ υδάτων 
περιρραντίσμασιν ετεροι Α ^αβδισμοις F 89 τέλεσι: τελεσιουργοΐς R 90 άλλ' 
όσα καί Bekk έκ om. V ώσπερ: οία Ρ 1 καθοπλίζει AmeVP: ύπερείδει VA 
3 κατωνόμακε V 5 είς : εΐ RM 8 έκ om. V διεξιόντας V 11 άμφοϊν 
suppl. P l r ol om. D F 12 μέν cum Pb om. Α τάγματα: πράγματα V 14 
είπη D F 15 Μάγνισσα Ρ ούτος V 

11 άμφοϊν om. b 12 μέν om. Ρ b Bekk 
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Bekk 83/415 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ A' 63 

ρήγα ταϊς τών λόγων έκθηλύνας ΐυγξι καί τ ώ μέλιτι της γλώττης κατε-
γοήτευσεν, άντιστρόφως μέν οίς έφθέγγετο, τοις δε 'Ρωμαίοις επωφελώς 
την γνώμην μεταμείβων καί κατά τον Φάριον ΓΤρωτέα δραστηρίως μετα-
βαλλόμενος, ώς έκ των ώτων άναρτήσαι κατά τούς των αμφορέων δια-
κένους τον υψηλόφρονα καί σύσσιτον παραλαμβάνειν καί μεταδιδόναι 20 
προπόσεων· δς καί μετήει ώμοτάτως, αύτώ χαριζόμενος, τούς άνευ κα-
ταθέσεως άργυρίου τά σίτα όθενοϋν παρεισάγοντας. 

Έ ν δέ τ ω μεθίστασθαι εκείθεν καί προβήναι τον ρήγα τοις εμπροσθεν 
έκ των κατ' ούράν 'Αλαμανών καί ' Ρωμαίων | δίκη μέν τά πρώτα παρ-
ρησιάζεται ώς δήθεν κακώς πασχόντων τινών, είτα έξωθεϊ ταύτην ή φι- 25 
λοτάραχος τών πολλών ενστασις καί τραχύνεται ταϊς βοαΤς. ταύταις 
έφομαρτεϊ τό παρρησιαστικόν καί φιλόνεικον. οπλίζει τοϋτο τάς χείρας 
είς πόΤ^εμον. ή Ένυώ έφέπεται καί τής Φυλόπιδος ξυλλαβομέυης ή μάχη 
λαμπρώς έκορθύετο. φιλαυξής δέ ούσα αύτη καί άεΐ τών άνω έφιεμένη 
μικροΟ δεΤν έστήριξεν âv τό κάρη ές ούρανόν, χαμαιβάμων ούσα τά 30 
πρώτα και χθόνιος, εί μή ό ρηθε'ις προφθάσας άρχιερεύς τον ρήγα γινό-
μενον ήδη παλίνστροφον καί πόλεμον πνέοντα τοις οίκείοις θελκτηρίοις 
έμάλθαξε καί ήρεμεϊν άνέπεισε παρά δόξαν δσα καί θήρα βασιλικόν, φ 
ούχ έωλον τό έστίαμα, τ ή άλκαία ύπονυσσόμενον καί προς άλματα 
έξςτττόμενον. 35 

Έπεί δέ καί κατά τό εύερκές 'Αδριανού πόλισμα τα στρατεύματα 
ξυνελέγησαν, ό μέν ρήξ δια τής πόλεως έλάσας τής προκειμένης εϊχετο, 
νοσηλεία δέ τις σώματος τών έξ αίματος έκείνω περιπεσών κατά τήν 
'Αδριανού ένηυλίζετο. 'Ρωμαίων δέ τίνες άνάρσιοι καί τάς χείρας ουκ 
είς όπλισμόν, λημματισμόν δέ μάλλον δεδιδαγμένοι, νυκτός έπιθέμενοι τ ή 40 
καταγωγή πυρ τε ύφάπτουσι καί τόν άνδρα τοις ένοϋσι συγκαταφλέ-
γουσι. τοϋτο μαθών ό Κορράδος (ούτω γάρ ό ρήξ ώνομάζετο) επιτρέπει 
τά τής αμύνης τ ώ άδελφιδώ Φρεδερίχω. | ό δέ καί άλλως ών φρονηματίας, 
τότε δέ και τ ώ πάθει νενικημένος, έπαναστραφείς τό τε Ιερόν σεμνεΐον τίθησι 

18 κατά — Πρωτέα: cf. Horn, δ 365 sqq.; Lucían. Sacrif. 
6 ; Eust. Op. 1 1 5 , 5 2 ; Karathanasis 9 21—22 τους — παρεισάγονταΐ : cf. Cin-
nam. 70 ,20—71 ,5 29—31 φιλαυξή; — χθόνιος : cf. Horn. Δ 442 sq. 36—53 
έπεί— μετακινεί : cf. Cinnam. 71, 6 — 72, 4 39—40 τά; — δεδιδαγμένοι: cf. Ps. 17, 35 

VA = a, P, RMDF = b 

18 καί om. D 19 TOÙÇ : τάς V τών om. D F Bekk 
20 ρήγα post υψηλόφρονα add. AP Bekk συσσίτιον R 21 προδόσεων M 
23 προβαΐνειν Ρ 24 καί 'Ρωμαίων om. V: (ού)ράν Ά λ . κ. 'P. hab. i. r. 13 litt. 
Ρ τινές τών όπισθεν 'Αλανών εύρόντεζ τ ι vas τών 'Ρωμαίων ετυπτον κτλ. Β 24 τά 
suppl. P m « 25 παθόντων V έξωθείται V πολυτάραχο; F 29 έκορύθετο V 
άνω: αίων Μ 33 καί post βασιλικόν add. V 35 έξαπτόμενον ΑΡ 36 καί 
om. VMD 39 ηύλίζετο V 43 άδελφώ VM: άδελφόν Β δέ: δή R 44 καί F 8 

35 έξςτττόμενον : διερεθιζόμενον (διερκαιζόμενον M) b Bekk 
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64 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 85/6 

45 πυρός παρανάλωμα, έν φ κατέλυεν ό 'Αλαμανός, καί τους συλλαμβανομέ-
νους ύπεδίκαζε θανάτω, έξέτασιυ περί των άπολωλότων χρημάτων ποι-
ούμενος. καί τούτο μάχης παραίτιον γίνεται. άλλ' έττεγέλασε καί -πάλιν 
κουροτρόφος ειρήνη τις, καί άλλων μεν εκ των è ν τέλει 'Ρωμαίων κα-
τασβεσάντων τον πόλεμον, μάλιστα δέ τοΟ ΤΤροσούχ έξηνυκότος το 

50 παν. ούτος yàp τοις ποταμοϊς τον ίππον άφείς, φ εποχος ήν, οι σύντρεις 
διά της έκεΐσε λιθίνης γεφύρας διαυλωνίζονται, ώς τον Φρεδερίχον παρα-
γενόμενος όργίλως τε τούτον έχοντα κατεπράϋνε καί της γνώμης μετα-
κινεί. 

Πάλιν ουν σταθμοί τε ήσαν είρηναϊοι καί παρασάγγαι φιλήσυχοι 
55 καί ή ές τά πρόσω δίοδος εύδιάλλακτος. 

Είχε τοίνυν μεθ' ημέρας αυτούς ή των Χοιροβάκχων πάσα ίππήλατος 
πηγνύντας στρατόπεδον, οΰ μήν και βάλλοντας χάρακα· τούτο γάρ δι' 
όλων ή ν αϋτοϊς των σταθμών, πισύνοις ουσι τοΤς παρά 'Ρωμαίων όρ-
κοις καί ταϊς ξυμβάσεσι. παραρρεϊ δέ ταϊς εκεισε πεδιάσι ποταμός οΰ 

60 πλατύς τό ρείθρον, où βαθύς την περαίωσιν, Μέλας τοΰνομα. αλλ' ούτος 
θέρους μέν λειψυδρών ές χαράδραν συνάγεται τεναγώδη, ότι μηδέ διά 
ψαμμώδους πρόεισι γης, άλλ' έριβώλακος άπάσης και μέλανος καί εις 
βαθεϊαν σχιζομένης άρόταις βουσίν αύλακα- χειμώνος δ' έφεστώτος ή | 
ραγδαίων ύετών κατενεχθέντων έκ μικρού μέγιστος γίνεται καί προβάς ές 

65 βαθυδίνην έκ πονηρού καί λακκαίου άνοιδαίνεται ύδατος καί θαλάσσαις 
Θέλων συνεξετάζεσθαι καί ποταμός ούκέτ' άνεχόμενος είναι εις φλοίσβον 
τραχύνεται καί πλωτός έκ βατοϋ γίνεται καί διεκχεϊται εις πλάτος, άμέλει 
καί διαρριπιζόμενος πνεύμασιν είς κύμα μετεωρίζεται κάντεϋθεν άχνην 
άποπτύων καί τη γείτονι χέρσω ύβριστής προσαράσσων πόνους παρα-

70 σύρει γεωργών, οδοιπόρους επέχει της όδοΰ, και ώς έπίπαν εις χρήμα 
έπάρατον σχεδιάζεται. 

56—89 είχε — άπώλειαν : nocte 7/8 mens. Sept. a. 1147 

48 κουροτρόφος εΙρήνη: cf. Hes. Op. 228 54—55 πάλιν — εΰδιάλλακτος : cf. 
Cinnam. 7 2 , 1 5 — 7 3 , 1 8 5 6 — 8 9 είχε — άπώλειαν: cf. Cinnam. 7 3 , 1 8 — 7 4 , 1 0 
60 Μέλας : τό κοινώς μαυροπόταμον W m g 

VA = a, Ρ, R M D F = b 

45 συλλαβομένους P R B e k k : συλλαμβομένους M τοΰ Ιργου post συλλαβομέ-
νους add. Ρ B e k k 46 κατεδίκαζε V 48 έκ om. A 49 ΠρουσοΟχ Β B e k k 
51 παραγενόμενον F 52 τε: τά F 55 ή om. P a o εϋδιάβατος Ρ B e k k 56 
μεθημέραν V 58 πισύνοις ούσι : πεποιθόσι A P S c 'Ρωμαίος Μ Κ 60 6 λεγό-
μενο; Μαυροπόταμος Sc άλλ'οΰτος: οΰτοςτοίνυν B e k k 61 μέν θέρους V λει-
ψυδρομών R ξυνάγεται V 62 καί μέλανος cum P b om. A 63 άροτήρσί V 
66 είναι οΟκέτι πως (πως om. Α) άνεχόμενος V A 67—68 καί alt. — μετεωρίζεται 
suppl. P m * 

52 τούτον om. b 56 πάσα om. b 62 καί μέλανος om. Ρ b B e k k 
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Τότε τοίνυν ούτος ό χειμάρρου? έξ ύετοΰ πολύς καί κατακλύζων φα-
νείς καΐ νυκτός έκ του αίφνηδόν ύπερπλημμύρας, ώς εΐπερ αύτώ oi κα-
ταρράκται άνεφγεσαν ουρανού, άπάγει της παρεμβολής των 'Αλα-
μανών ου μόνον δπλα καί ϊππεια φάλαρα καί έσθήματα καί ει τι ετερον 75 
αΰτοίς έσκευαγώγει τά υποζύγια, άλλα καί ίππους καί όρέας καί άνδρας 
ίπποκορυστάς. καί ή ν τό Θέαμα ελεεινών καί Θέλον άτεχνώς δάκρυα, 
άνευ πολέμου πίπτοντες, άνευ διώκοντος αναιρούμενοι, ούδέ τό της 
ηλικίας σταδιαίον μικρού καί πελώριον, ούδ' ή μάχης άκόρητος δεξιά 
είς αποφυγήν έπήρκεσεν αύτοϊς του κακοΟ, άλλ' επιπτον ώσεί χόρτος 80 
καί ώσεί φορυτός είληθερής καί πόκος έρίου κούφος παρεσύροντο, καί 
ψαλμικώς είπεϊν, τάς τούτων άπήρεν ó ποταμός ούτος φωνάς βαρβαρι-
κώς άλαλαζόντων καί μέλος ένδιδόντων ταϊς σκοπιαις καί τοις γηλόφοις, 
δι' ών παρεσύροντο, άγριον όμοΟ καί άνήμερον καί ούχ οίον τά μελιχρά 
των ποιμένων αύλήματα, ώς σνλλογίζεσθαι τούς | ορώντας τό τηνικαΟτα 85 
συμβάν μήνιν άπό θεού άντικρυς εις τό τών 'Αλαμανών στρατόπεδον 
έπενσκήψασαν, εί ούτως άθρόον ύδατι κατεπόθησαν, ώς μηδέ τά έαυτών 
έκσώσασθαι δυνηθήναι σώματα, ύπνωσαν τοίνυν κατ' εκείνην τήν νύκτα 
οί μέν είς θάνατον, οί δέ ών είχον αφανισμό ν καί άπώλειαν. ó δέ γε ρήξ 
κατώδυνος έπΐ τω συμβάντι τούτω γενόμενος, καθυφείς δέ τι καί του 90 
κόμπου καί θαυμάσας, εί καί τά στοιχεία 'Ρωμαίοις ύπείκουσι καί θελή-
σασι μόνον ύπενδιδόασι καί αί ώραι παρά τούτοις δσα καί ύπηρέτιδες 
δεήσαν τά άλλήλων άντιπαρέχουσιν, άρας εκείθεν διεπορεύετο. 

Ώς δέ καί είς τήν πόλιν ήγγίκει τήν βασιλεύουσαν, εύθύς τήν στρα-
τιάν είς τό άντιπέραν διαπορθμεύειν ήναγκάζετο, καν ύπερεφρόνει τά 95 
πρώτα καί βλακευόμενος άπηναίνετο τήν περαίωσιν, παρά τη εαυτού ι 
κεΐσθαι γνώμη λέγων τό ούτω δρδσαι καί μή, τή Περαία έναυλιζόμενος, 
ήτις τοΰ Πικριδίου κατονομάζεται, όθεν άπας μέν έρέτης, άπαν δέ πορ-
θμείον καί άλιάς ξύμπασα καί ναυς ίππαγωγός τήν τών 'Αλαμανών 
άμφεπονεΐτο διάβασιν. ό δέ βασιλεύς καί του πλήθους της στρατιάς 5 

94 ήγγίκει : ca. diem 10 mens. Sept. a. 1147 

73 ol — ούρανοϋ: cf. Gen. 7, 11 78 
δνευ — άναιρούμενοι : cf. Lev. 26,36 82 τσς — φωνάς: cf. Ps. 92, 3 88—89 
ύπνωσαν . . . els θάνατον: cf. Ps. 12, 4 89—91 ό—κόμπου: cf. Cinnam. 74, 
11—18 93 άρα; — διεπορεύετο : cf. Cinnam. 74, 19 94—3 εύθύξ — κατονο-
μάζεται: cf. Cinnam. 74, 19—80, 9 5—9 ό — έπανέλυσαν: cf. Cinnam. 69, 15—20 

VA = a. Ρ, RMDF = b 

72 τοίνυν: τοιγαροΰν Bekk 72—73 έξ—ΰπερπλημμύρα; om. V 73 ίκπλημ-
μύρα; D 74 άνεώγεισαν V 80 άπήρκεσεν Μ 82 έπη ρε ν V ait. m. D8 : άπηρε 
hab. Β 83 καί alt. om. M 84 δι' ών παρεσύροντο : èv ois άπεπτύοντο Am«YPP 
δδουσι post οίον add. AP Bekk 85 συνορωντας Bekk 87 ίπισκήψασαν Ρ 
ΰδασι V αύτών AP 89 òv : ôv F 90 ξυμβάντι Y 91 βραχύ post κόμπου 
add. Ρ Bekk 95 κδν: καί R 3 τοΰ: των V 
5 van Dicten, Nik. Chon. Hilt. 
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απογραφέας έφίστησιν, άνά πάσαν άποτάξας άναγωγήν τούς έκείνω 
σημανοϋντας την κατ' άνδρα περαίωσιν. άλλ' ήν τό πλήθος ύπερπεπαι-
kôç την απογραφή ν, καΐ δια τούτο οί τη ύπουργίοί ταύτη έφεστηκότες, 
άπειπόντες προς τό πλήθος, άπρακτοι επανέλυσαν. 

ίο Ούτως τοίνυν άγαπητώς τοις 'Ρωμαίοις ώσεί tivoç ουρανίου δείματος 
άπαισίου του ^ηγός εις | την έωαν λήξιν διαβάντος, έφομαρτησάντων 
δέ τούτω μετά βραχύ και όσοι των εκ του γένους των Φράγγων αύτώ 
συνανέβησαν, ò βασιλεύς καί πάλιν τής αύτής εΐχετο των οίκείων χωρών 
προμηθείας, ής καί πρώην έξήρτητο. ούκ ή μέλει δέ καί οϊς ούτοι τραφή-

15 σονται, άλλ' εφ' όδου τά ώνια καί αύθις προυβέβληντο. εν μέντοι τοις 
των χωρίων έπικαίροις καί ταϊς των παρόδων στεναϊς λόχοι παρά 'Ρω-
μαίων εφίζανον, δόξαν ούτω τω Μανουήλ, καί ούκ ολίγους εκ των στρα-
τοπέδων τούτων κατέκαινον. αλλά καί τάς πύλας των πόλεων επιζυ-
γοϋντες οί άστοί ούκ άγορών τοις 'Αλαμανοϊς μετεδίδοσαν, σχοίνους δέ 

20 του τείχους άποκρεμώντες άνεϊλκον πρότερον τό υπέρ του άποδιδομένου 
κατατιθέμενον τίμημα, επειτα διαχαλώντες δσον ήβούλοντο, είτε άρτος 
ήν τό πωλούμενον, είτε τι βιώσιμον ετερον, εϊων άθεσμα δρώντες κατ' 
αύτών έπαρωμένους τον παντέφορον όφθαλμόν ώς μή χρωμένων σταθμοΐς 
δικαίοις μηδ' οίκτειρόντων αύτούς ώς έπήλυδας, μήτε τι κατατιθεμένων 

25 ώς όμοπίστοις οίκοθεν, μάλλον μέν ούν καί προσαφαρπαζόντων έκ του 
σφών φάρυγγος δσα προς σύστασιν σώματος, οί δέ χείριστοι των 
οίκητόρων καί δσοις τό άπάνθρωπον περιεσπούδαστο ούδέ τό βραχύτα-
τον γοϋν διεχάλων, άλλα τό χρυσίον άναρειψάμενοι ή τό άργύριον άνι-
μησάμενοι καί τω κόλποο ένθέμενοι άφανεΐς ήσαν, ούκέτι έν τοις μεσο-

30 πυργίοις έποπτανόμενοι. είσί δ' οι καί τοις άλφίτοις εμφύροντες τίτανον 
έποίουν τά σϊτα όλέθρια. 

Τούτο δέ εΐ μέν | αληθώς ò βασιλεύς επέταττεν, ώς ελέγετο, ακριβώς 
ούκ ίσημι· παρηνομεϊτο δ' ούν όμως καί άνοσίως έπράττετο. ô δέ του 

11 διαβάντο;: ca. diem 16 mens. Sept. a. 1147 

11—13 έφομαρτησάντων — συνανέβησαν: cf. Cinnam. 82, 5—83, 13 23 τόν 
τταντέφορον όφθαλμόν: cf. Nie. Or. 199, 16 

VA = a, P W (ab 20 άνεϊλκον), RMDF = b 

6—7 έκείνω σημανοΟντα; Am«: άπογράφοντας VA 8 ύφεστηκότες V: έφεστώτε; Ρ 
10 οϋτω Bekk καί post ώσεί add. AP δείγματος P a o MF Bekk 11 ês V έώον 
F 12 τούτων R 18 τούτων om. R κατέβαλων M 21 έβούλοντο Bekk 
22 τι om. V 23 (έτταρωμ)ένων P l r Bekk 23—24 δικαίου σταθμίοΐΐ V 25 
ou ν om. M 25—26 έκ του σφών : αυτών τοϋ V 27 βραχύ V 28 άναρειψάμενοι 
om. Υ : (άναρ)υό(μενοι) P l r : an est in άνερειψάμενοι corrigendum? άργύρεον 
VAW 29 μεσοπυργίοΐξ : τών πύργων Θωρακίοΐξ V 30 έμφύραντε; W Sc 

19 άστικοί b : άστυκοί Bekk 
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βασιλέως βούλευμα ήν ούκ άμφίλογον ούδέ ψεύδους παραπετάσματι 
σκιαζόμενον, άργύριον άδόκιμον είς νόμισμα κόπτεται καί τοϋτο προβάλ- 35 
λεται τοις έκ του των ' Ιταλών στρατεύματος άποδόσθαι τι Θέλουσι. καί 
συντόμως είπεΐν, ουδέν άπήν των δεινών, ô ουκ ήν αυτός έπιτεχνώμενος 
βασιλεύς καί τοις άλλοις δραν διακελευόμενος, ώς αν εΐη ταΟτα καί τοις έξ 
αυτών όψιγόνοις μνημεία δήπουθεν άνεξάλειπτα καί δέους σπέρματα την 
κατά 'Ρωμαίων έκτρέποντα κίνησιν. 40 

Παρόμοια δέ καί τοις Τούρκοις επήλθε ποιεϊν κατά των 'Αλαμανών, 
του Μανουήλ αυτούς έπαλείφοντος γράμμασι καί διανιστώντος εις πό-
λεμον. τοίνυν περί τον Βαθύν ύπερτερήσαντες, Μαμπλάνου τινός ηγου-
μένου του σφών στρατεύματος, πολλούς διέφθειραν. έπεί δέ καί τη μοίρα 
έπέθεντο, ή την Φρυγίανπαρώδευεν, είς κενόν αύτοΐς τό βούλευμα εσχασε 45 
καί τον όλεθρο ν εκουσίως κατά τών κεφαλών αύτών, καί πόρρωθεν δντα, 
μετάπεμπτον άτεχνώς εποιήσαντο καί είς βόθυνον κατώλισθον, δν ταΐς 
οίκείαις χερσίν έβάθυναν. τ ώ τοι καί δέον δν μηδέν παρενοχλοϋντας ουχί 
λυπεϊν μηδ' άναγκάζειν τό του θυμοϋ θηρίον άφυπνίζειν τ ω τέως κοιμώ-
μενον ή προς άνδροκτασίας διαρρενοϋν, οί δέ είς φάλαγγας πυκνωθέντες 50 
καί ταϊς δχθαις έφεστώτες του ποταμού | (Μαίανδρος ούτος ήν) ούκ εϊων 
δλως τά Λατινικά στρατεύματα διελθεϊν. εστι δ ' ούτος και τον ετερον μέν 
άπαντα χρόνον ού ράδιος άπανταχη την περαίωσιν, τότε δέ καί τέλεον 
ήν άπορος, είς δίνας έλιττόμενος καί μεταχωρών είς στροφάλιγγας. 
δτε κόικ τών πραγμάτων αύτών αί δυσμικαί δυνάμεις ύπέδειξαν ώς αύτών 55 
άνεχομένων αί φάλαγγες 'Ρωμαίων είς προνομήν ούκ έξέκειντο καί αί 
τούτων πόλεις άδήωτοι παριππεύοντο ούδέ βοσκημάτων δίκην οί τού-
των οίκήτορες άναιρούμενοι έσφακέλιζον · ώς γάρ τ ή όχθη του ποταμού 

43—44 τοίνυν — διέφθειραν : die 26 mens. Oct. a. 1147 58 ώς γάρ etc. : id fac-
tum est per dies 31. 12. 1147—1. 1. 1148. Crucigeri, de quibus hie (inde a lin. 44 
έπεί) agitur, non sunt alemanni cum rege Conrado, ut Nicetas credere videtur, sed 
franci cum rege Ludovico VII 

43—44 τοίνυν — διέφθειραν: cf. Cinnam. 81, 10—82, 4 47—48 είς — έβάθυναν: 
cf. Ps. 7 , 1 6 ; Prov. 26, 27 49—50 μηδ' — κοιμώμενον: cf. prov. μή κινεΐν κακόν 
su κείμενον Diogen. 6, 64 

VA = a, PW, RMDF = b 

35 νομίσματα V παραβάλλεται R 36 άποδίδοσθαι 
V K 37 αυτός: ccùtoïç As Ρ έτπτεχνώμενο$ αύτοΐζ Bekk: έττιτεχνώμενος ήν 
τούτοις Sc ó βασ. Bekk 38 βασιλεύς — τοις alt. i. r. 22 litt, et mg. Ρ 
41 ποιεϊν έπηλθε W 42 τοϋ: τοις F άπαλείφοντος W 43 καί τοίνυν A P W 
Bekk περί: ύπέρ Μ Παμττλάνου Κ Bekk 44 τήν μοϊραν R 45 ήτις 
APW Bekk τή Φρυγία D F βούλημα V 47 άτεχνώς om. V 48 òv: f¡v 
R : δν M om. Bekk 49 τω : τό Bekk 50 άρρενοϋν V 51 έφεστώτες : προσρυέν-
(τες) in chart, rest. tert. m. descr. W : πυκνωθέντες D 52 6 ποταμός post ούτος 
add. V έτερον: άλλον V: om. Β Bekk 53 άπανταχοΰ D Bekk 54 ές pr. 
vice V 55 αύτών: είς αυτόν et 56 είς προνομήν om. M 

35 κέκοφε b Bekk 37 αύτός om. b 38 καί — διακελευόμενος om. b 

5 * 
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προσάγοντος του £ηγός ούτε νήες παρήσαν ττοτάμιαι, ούτε γέφυρα προς 
60 διάβασιν έζευκτο καΐ οΐ Τούρκοι άναμίξ πεζοί καί ιππείς ές τό άντιπέραν 

φαινόμενοι δήλοι ήσαν άκροβολίζοντες καί τά τοξεύματα διικνεϊτο των 
παριόντων τον ποταμόν καί ένέπιπτον είς τό της φάλαγγος μέτωπον, 
τότε μένόλίγονέπαναγαγών άπό της όχθης του ποταμού στρατοπεδεύε-
ται, όσον μη είναι βέλους έντός, καί έπιτάττει πάντας δειπνοποιήσαντας 

65 ίπποκορυστάς γενέσθαι καί των αρμάτων αυτών επιμεληθήναι ώς ές 
νέωτα τοις Τούρκοις πολεμησείοντας πρωϊαίτερον. 

Σκοταϊος τοίνυν διαναστάς καί του ηλίου μήπω τό άρμα ζεύξαντος 
αυτός τε ώς προς πόλεμο ν εσταλτο καί ή λοιπή τά όπλα ένεδέδυτο στρα-
τιά. καί oi βάρβαροι ομοίως διαπραττόμενοι καί αυτοί παρετάττοντο 

70 τούς τε τοξότας τη όχθη παρέτεινον καί τό ίππικόν ώς αύτοϊς έδόκει 
παρε|σκευάζετο καί του άκροβολίζειν εΐχοντο, ει ποτε προυχώρουν οί 
'Ιταλοί κατά τόν ποταμό ν ότε καί τάς τάξεις έπιπαριών ό ρήξ καί πα-
ρακλήσεις τοις σφετέροις ποιούμενος τοιάδε εφασκεν· 

, /Οτι μέν, ώ συστρατιώται, ή ήμετέρα αύτη κίνησις δια Χριστόν καί 
75 ώςείλόμεθα τή ν προκειμένη ν μή τήν έξ άνθρώπων αλλ'εκ θεοΟ δόξαν θη-

ρώμενοι, ϊστε δήπουθεν και ύμεΐς άπας σαφώς, πώς γάρ ού; οι τούτου 
ενεκα τοις μέν έπ' οίκου ένευπαθεϊν άπειπάμεθα καί των οίκείων έκουσίως 
άπεξενώμεθα καί δια τής ούκ ένδαπής παροδεύοντες θλίψεσι προσομι-
λοϋμεν, κινδύνοις παραβαλλόμεθα, λιμω τηκόμεθα, κρύει πηγνύμεθα, 

80 θαλπωρή έκλυόμεθα, κλιντήρα εχομεν τήν γήν, στέγην τόν οΰρανόν, οί 
εύγενεϊς, οί εύπάρυφοι, οί έπί δόξης καί πλούτου καί πολλών εθνών 
κυριεύοντες, τάς δέ πολεμικάς σκευάς ές άεί περικείμεθα ώσπερ ακούσια 
δεσμά καί κάμνομεν αύτάς άνέχοντες ώς ó τών όπαδών Χρίστου μέ-
γιστος Πέτρος τό παλαιόν άλύσεσι διτταϊς κακουχούμενος καί τέσσαρσι 

85 στρατιωτών τετραδίοις φρουρούμενος. ότι δέ καί οί ώς έν μεταιχμίω τω 
πορθμώ τούτω άποδιιστάμενοι ήμών βάρβαροι έχθροί είσι του σταυρού 
του Χρίστου, οίς πάλαι νόμω πολέμου συμβαλεΐν έγλιχόμεθα καί ών τοις 
αίμασι Δαυιτικώς έπηγγελλόμεθα νίψασθαι, ουδέ τούτο | φιλοκρινεϊν 

75 μή — θηρώμενοι: cf. 1 Th. 2,6 83—85 d>s— φρουρούμενο; : cf. Act. 12,4 
86 έχθροί — σταυρού: cf. Phi. 3,18 87—88 ών —νίψασθαι: cf. Ps. 57, 11 

VA = a, PW, RMDF = b 
59 παρήσαν : ήσαν VB 60 eiç WD 61 φαινόμενοι : φερόμενοι R 62 êç 
F 64 δειττνοττοιήσαντες om. M 65 αύτοίς Ρ ès om. Ρ 66 πολε-
μήσονταΐ Bekk 67 σκοταΐο$ : κνεφαϊο$ V àvacrràsV: (τοΐν)υν διαν(αστάΐ) i. r. 
4 litt. Ρ 68 άνεδύετο V 69 δ' όμοίως AW 71 άκροβολισμοΰ Bekk 74 
αύτη: αυτό suppl. Rs αύτοκίνησίξ Μ 75 άλλάτήν V έκ: έξ αΟτοϋ τοΰ W 76 
TcrpaiBekk î óóvAsPWBekk 77 άνευττσθεϊν W 78 ούχ ήμεδαττήΐ Bekk τέτρα-
σι W 85 φορούμενος R δέ om. PacDF ώζ om. V 86 τούτω om. V 88 
δαυιδικώς constanter Bekk έπαγγελλόμεθα DFlr 

77 έκόντωΐ b Bekk 80 Ιχοντεζ b Bekk 84 τό παλαιόν : πάλαι b Bekk 87 
πάλαι om. b 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:07



Bekk 92/3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ TOY ΚΟΜΝΗΝΟΥ A ' 69 

έθελήσει τις, εΐ μή προδήλως παρακοπείς τό φρονεϊν όρων άντικρυς ούχ 
ôpçc καί άκούων ουδαμώς ένωτίζεται. 90 

Είπερ ουυ της εύθύ των άθανάτων μονών πορείας μέλον ύμϊν (ουδέ 
γάρ άδικος ό θεός, ώς μή τό της όδοΰ ταύτης όραν αΐτιώμενον, μηδ' 
άκηράτων μεταδιδόναι λειμώνων καί σκιερών εν τή 'Εδέμ καταπαύσεων 
οι τά οίκοι καταλιπόντες άνθειλόμεθα τοΟ ζην τό ύπέρ αύτοΟ θανεϊν) καί 
εΐ μνήμη δέ τις ύμας υπεισέρχεται α καθ' ώραν oi άπερίτμητοι ούτοι τήν 95 
καρδίαν εις τούς εκ του γένους παροινοϋσιν ημών καί ους αύτοις επιτρί- 1 
βουσι κονδύλους ταΐς φρεσίν άναφέρετε καί του έκκεχυμένου άνευθύνως 
αίματος μαλάσσει τις ελεος, στήτε γενναίως άρτι καί έρρωμένως διαγωνί-
σασθε. μηδέ τι δέος έκπλήσσον έκκρουέτω του καθηκόντως άμύνεσθαι. 
γνώτωσαν άληθώς οί άλλόφυλοι ώς, δσον Χριστός ό καθηγητής ήμών 5 
καί διδάσκαλος ύπέρκειται προφήτου λαοπλάνου καί μυοϋντός σφας τά 
άπόβλητα, τοσούτον καί ήμεις αύτών κατά πάνθ' ύπερφέρομεν. 

Έπεί ούν παρεμβολή άγία ημείς καί στρατός θεόλεκτος, μή δή φιλο-
ψυχήσωμεν άγεννώς προς φιλόχριστον καί άείμνηστον τελευτήν. εΐ 
Χριστός ύπέρ ήμών απέθανε, πόσω ήμεϊς τεθνάναι δι' αύτόν έσμεν δι- 10 
καιότεροι ; άγαθής ταυτησί πορείας άγαθόν εστω καί τέλος έφομαρτοϋν. 
μαχεσώμεθα μετά της εν Χριστώ πεποιθήσεως καί του εύ είδέναι ώς τούς 
εχθρούς τροπωσόμεθα, δτι μηδέ δυσχερής ή νίκη γένοιτο οία μηδένων 
ύποστησομένων τήν | προσβολήν, άλλά πάντων ένδωσόντων καί προς 
τήν πρώτη ν όρμήν. εΐ δ', δπερ άπείη, πεσούμεθα, καλόν έντάφιον τό 15 
ύπέρ Χρίστου τελευταν. βαλέτω με τοξότης Πέρσης ύπέρ Χρίστου· 
άφυπνωτέον μετ' έλπίδων χρηστοτέρων είς θάνατον καί δσα όχήματι τώ 
βέλει χρηστέον πρός τήν έκεΐ κατάπαυσιν, άλλά μή θανή προαρπασάτω 
ίσως άκλεής καί έφάμαρτος. 

89—90 όρων — ένωτίζεται: cf. Is. 6 ,9; 
Mat. 13, 13 sq. 91 των — μονών: cf. Joh. 14, 2 95—1 ot —καρδίαν: cf. Act. 
7, 51 10 Χριστός — άπέθανε: Rom. 5, 8 15—16 καλόν — τελευτδν: cf. Isocr. 
6, 45; Procop. Bell. Pers. I, 24, 37 

VA = a, PW, RMDF = b 

89 έθελήσειε V 91 μονών om. D»° 
μέλλον VAWRDPo ?KN ούδέ: où PN Se 94 άποθανεΐν V 2 άνευθύνου V 
4 μηδέ: καί μηδέ Α: μηδέν Ρ: μή W καΟήκουτο; R άμύνεσθε RM: άμύνασθαι 
DFK Bekk όσον: ô Μ 6 σφάζ om. VB 7 άπόβλητα: άτοπα VB: άποβλή-
ματα F καί om. Ρ 8 δή om. V Bekk 9 άγεννώς om. VB τελευτήν : τα-
φήν Μ 11 καί τέλοξ ϋστω W 12 μαχεσόμεθα AWRacMDF: άγωνισώμεθα Β 
πεποιθήσεω?: πίστεω5 R 13—14 μηδενός ύποστησομένου V 14 ώζ πεπο(θα-
μεν post προσβολήν add. AW Bekk: id., sed (προσ)βολήν — πάντων i. r. 20 litt. 
Ρ 15 τό om. Ρ 18 θανή : θάνατος Bekk 

89 θελήσει (DAC: έθελήσει DP«) b Bekk 5 άλλά ante γνώτωσαν add. b Bekk 
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20 "Ηδη ποτε τισώμεθα τούτους, ών οί καθ' αίμά τε και όμόπιστοι ποσί 
κεχραμένοις ώς εις κοινόν είσεληλύθασι τόπον του ίερόν, εν φ νεκροϊς 
όμόσκηνος γέγονεν ό σύγχρονος πατρί καί όμόθρονος. ημείς έσμεν οί δυ-
νατοί καί διεσπασμένοι πάντες ρομφαίαν καί ώς κλίνην ττεριέποντες 
Σολομώντειον τον ζωοδόχον τάφον καί θεοδέγμονα. τούς εκ της "Αγαρ 

25 τοίνυν της δουλίδος εκποδών οί έλεύθεροι ποιησώμεθα καί ώς λίθους 
προσκόμματος της όδοΟ εξάρωμεν του Χρίστου, ους ουκ οΐδ' όπως 
'Ρωμαίοι ώς έπισφάγια έαυτοΐς έκτρέφουσι λυκιδείς καί τοις οίκείοις 
άγεννώς πιαίνουσιν αϊμασι, δέον άλκήν άναλαβόντας καί λογισμών εμ-
φρονος ανδρός, ώς θήρας εκ ποιμνίων, των οικείων άπελάσαι χώρων καί 

30 πόλεων. 
'Επειδή δέ καί ó ποταμός ούτος, ώς εστίν όραν, ούκ άλλως περάσιμος, 

εί μή καινοτέραν άνοίξει τις πάροδον, αύτός εγώ καί τό κατά τούτον 
είσηγήσομαι γενησόμενον καί του είσηγηθέντος πρώτος κατάρξομαι. 
ες όμαιχμίαν μίαν φραξάμενοι καί ταϊς χερσί δόντες τα δό|ρατα διεξιπ-

35 πασώμεθα σύν ρύμη τοΟ ποταμίου τοϋδε ρεύματος καί ες αύτό εμβάλω-
μεν μεθ' όρμής· καί στήσεται, οίδα σαφώς, τό ύδωρ άναχασθέν καί του 
κατ' εύθυωρίαν άνακοπήσεται προρρέειν ώσπερ επαναστραφέν, καθά καί 
πάλαι (5οΰς Ίορδάνειος τω 'Ισραήλ πεζευόμενος. καί εϊη òtv τό έργον 
τούτο καί διανόημα τοις δψιγόνοις άοίδιμον, χρόνω μή διακοπτόμενον, 

40 ού λήθης εξίτηλον ρεύματι, καί κατάγελως πλατύς τών Περσών, ών τά 
κώλα περί τουτονί πεσοϋνται τον ποταμόν ες κολωνόν αίρόμενα καί ώς 
τρόπαιον προφαινόμενα είς κλέος ήμών αυτών άθάνατον." 

Τοιαύτα παρακελευσάμενος καί τά σημεία της μάχης άναδείξας αύτός 
τε τον ίππον εφήκε, συχνά μυωπίζων τε καί έγκελευόμενος ώς τον ποτα-

45 μόν μετά ρύμης διαβησόμενος, καί οί λοιποί δε παιανίσαντες καί τό σύνη-
θες άλαλάξαντες έχώρουν όμόσε, πυργηδόν ταξάμενοι καί πυκνώσαντες 
έαυτούς καί αθρόοι έξιππαζόμενοι, ώς του ποταμίου χεύματος τό μέν ες 

22—24 οί — Σολομώντειον : cf. Cant. 3, 7 sq. 
24—25 tous —ποιησώμεθα: alludit ad Gal. 4, 21 sqq. 25 λίθους προσκόμματος: 
cf. Is. 8, 14; Rom. 9, 32 26—27 οΟς — λυκιδεϊς : cf. Theocr. 5, 38 37—38 κα-
θ ά — πεζευόμενος: cf. Ios. 3, 7 sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

21 εις om. V καινών M φ : ois D νεκρός R 
22 TCO πατρί W 25 λίθον P a c Bekk 27 ΙπΙ σφάγια Bekk έαυτοΐς V : έαυτούς rei. 
Bekk ους ούκ οίδα, πώς ol 'Ρωμαίοι βασιλείς ώς λύκους τούτους έκτρέφουσιν Β 
έκτρέπουσι R : έντρέφουσι Μ 28 άγεννώς: άκλεώς APW 29 χωρών V Bekk 
33 πρώτως M Bekk 34 φραξάμενοι μίαν Ρ Bekk διϊπασώμεθα V 35 τού-
του Μ 36 ύδωρ: φεϊθρον V, non vero Β άνασχασθέν W 37 εύθυστορίαν 
R a o ? Μ 38 ό Ίορδάνειος Bekk 39 μή διακοπτόμενον suppl. Α™« 40 καί 
γοΰν V 42 αύτών om. R 43 τά om. V 44 μυωπάξων V 

28 άγεννώς : δυσκλεώς b Bekk 
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τήν χέρσον έκτιναχθήναα ταϊς τώυ ίππων χηλαΐς, τό δέ διακοπήναι καΐ 
της πρόσω στηναι φοράς, ώς ειττερ εις άνάρρουυ παρά φύσιν άνέλυεν ή 
και είς τούπίσω άνεστοιβάζετο, αυτούς δε ώς διά ξηρός ύγροποροΟντας 50 
παρά δόξαν τοΙς Πέρσαις ΙπεισπεσεΤν. δτε καί μή έχον τό βάρβαρον φυγή 
την σωτηρίαν ύποκλέψαι yoöv (διωκόμενοι γάρ κατελαμβάνοντο, μηδέ 
I των ίππων αύτοΐς επαμυνόντωυ, καν ήσαν ώκύποδες καί έπ' άκρων άν-
θερίκων μικρού θέοντες) ή όμόσε χωρεΐν τοις Άλαμανοΐς κατά μάχην áy-
χέμαχον, έκρεανομοϋντο ποικίλως καί Ιπ ' άλλω άλλος επιπτον ως άστά- 55 
χυες, είτ' ούν ώς ρόγες αίμα τό ζωτικόν άπεθλίβοντο τοις λογχηφόροις 
ληνοβατούμενοι. oi μεν yàp δόρασι διηλαύνοντο, oi δέ τοις των ξιφών 
έπιμήκεσιν άπεχώρουν διχή διαιρούμενοι, καί μάλιστα τό ψιλόν αύτών 
καί γυμνόν του στρατού, οί δέ τοις ξιφιδίοις παρασταδόν ούταζόμενοι 
άνετρέποντο, τάς χολάδας του χαλκού διεκχέοντος, ώς τούς πεσόντας 60 
Πέρσας τα έκεΐσε καλύψει ν πεδία τοις πτώμασιν άκριβώς καί ύπεράντλους 
τάς φάρογγας ©είναι τοις αιμασι, των δέ Ιταλών βληθήναι μέν άπό 
τόξων πολλούς, καταβληθήναι δέ καί άφυπνώσαι βραχείς είς θάνατον. 

Kai μαρτυροϋσι τό τών πεσόντων ές δευρο πολύποσον οί των 
όστέων σωροί ούτω συχνοί καί μετέωροι όντες καί κατά τά άνεστηκότα 65 
γήλοφα έπαιρόμενοι, ώς Θαϋμα κεϊσθαι καί άλλοις μέν όπόσοι της έκεισε 
φερούσης ήψαντο, κάμοί δέ τώ ταύτα συγγράφοντι. όποιαι μέν ούν 
ήσαν τών θριγγών ai περίμετροι, οί τών Κίμβρων τοις όστέοις τάς τών 
Μασαλιητών άμπέλους περιεφράγμωσαν Μαρίου του 'Ρωμαίου τούς 
βαρβάρους καταστρεψαμένου, είδεϊεν αν σαφέστατα όσοι τό καινόν εκείνο 70 
Ipyov όφθαλμοΤς διειλήφεσαν καί τοις λοιποΐς είς άκοήν ώτίου παρέ-
πεμψαν τό δέ νυν τοϋτο καί ύπέρ εκείνο δήπουΟεν, εϊγε μή μεγαλοφωνία 
ήν τά κατά Κίμβρους [ ίστορική τήν φύσιν ύπερφωνοΟσα καί είς μϋθον 
έκπίπτουσα. 

Τό δ' έκ τούτου άπόλεμος αύτοϊς ήν ή πορεία, ούδένα τών βαρβάρων 75 
είς προύπτον άντίπαλον φαίνουσα. 

53—54 ¿π'—θέοντε;: cf. Horn. Y 227 67—70 όποΐαι—καταστρεψαμένου: cf. 
Plut. Mar. 21 

VA = a, PW, RMDF = b 

49 στήσαι R καί: 
γοΟν V 51 παραδόξως D δτε: ώστε W φυγή om. V 53 καί: ή μήν 
Am«P, ubi καί suppl. i. mg. 54 ή: μηδ' AP<"=W: ή μηδ' 55 στάχυεξ V K 
56 λογχοφόροις APWRM 60 διεκχέοντες R καλύψαι Bekk 11 άκριβώζ: 
άτεχνώζ V φάλαγγαΐ W 64 είς R 65 τά om. V 66 γεώλοφα Α"° 
WRDFBekk: γεώλοφοι Μ 68 ο!: αϊ D 69 Μασαλιητών D Bekk: Ίσμαηλι-
των V: Μασσαλιητών APWR: Μασσαλιτων Μ: Μασαληιτων F τών 'Ρωμαίων R 
71 έργον om. D παρειλήφεσαν V 73 ΚΙμβρον Ρ: Κύμβρουζ F 75 τόάπότοϋδε 
V : τό δέ énrò τότε Β 76 φαίνουσα : φέρουσα D 
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ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

Καί τοιούτοις μέν oi τών 'Ιταλών παίδες άγώσιν έγγυμνασάμενοι την 
80 Κοίλη ν Συρίαν κατέλαβον. âv φ δέ την επί των Ιεροσολύμων ούτοι 

έβάδιζον, παρημειφότες μέν τά 'Ρωμαίων όρια, της δ ' άνω Φρυγίας 
άπτόμενοι Λυκαονίας τε καί Πισιδίας, αϊ πάλαι μέν 'Ρωμαίοις ύπέκειντο, 
vuvl δέ άνεϊνται βαρβάροις καί δορύκτητοιπαρ' αύτών καρπίζονται μαλα-
κία πάντως καί οίκουρία των τά 'Ρωμαίων διεπόντων πράγματα, μή 

85 περί πλείστου τιθεμένων μογεϊν καί προκινδυνεύειν ών ύπερκάθηνται, ό 
αυτοκράτωρ Μανουήλ διεσκοπεϊτο, πώς αν τούς Σικελούς μετελεύσεται, 
δίκη ν πραξάμενος ών άπανθρώπως είς 'Ρωμαίους έπραξαν, τήν τε Κερ-
κυραίων άκραν, ή νυν έπικέκληται Κορυφώ, της έκ τούτων | άπαλλάξη 
φρουράς. 

90 Ό γάρ δή της Σικελίας τότε κρατών 'Ρογέριος, είτε καθ' όμολογίαν 
μετά του τών 'Αλαμανών προβασαν ρηγός, ώς έλέγετο, είτε αύθαιρέτως 
όρμώμενος, σύνδρομον ποιείται διά ταχυναυτουσών νηών τη τών 'Αλα-
μανών κινήσει τήν τών παρακτίων 'Ρωμαϊκών χώρων καταδρομήν. άπά-
ρας τοίνυν εκ Βρεντησίου στόλος τ ή τών Κερκυραίων προσέχει καί άμα-

95 χεί καί εξ έφόδου ταύτην αίρει, τό δ ' αίτιον οί της χώρας οίκήτορες, καί 
ι τούτων μάλιστα ό τήν σύνεσιν ύπερου ψιλότερος, Γυμνός τήν έπίκλησιν. 

90 sqq. : initium cepit expeditio haec ca. mens. Apr. a. 1147 

90—92 ό — όρμώμενος: cf. Cinnam. 89, 11—92, 10 92 — 76, 95 σύν6ρομον — ρεύ-
μα-n: cf. Cinnam. 92, 10—17 1 υπέρου ψιλότερος : cf. Apostol. 17, 65; Karatha-
nasis 129 

YA = a, PW, RMDF = b 
77—78 Τόμος — Κομνηνού V B Bekk: id., sedToO 

βασιλέως ante Μανουήλ cum b add. A : id., sed τοΟ Κομνηνού κυρ Μανουήλ pro Μανουήλ 
του Κομνηνού Ρ: Δεύτερος τόμος της βασ. του βασιλέως Μ. τ. Κομν. W 81 πα-
ρηλειφότες Α: τταρημείφοντες W 82 έττέκειντο W 83 τοις βαρβάροις V δορύκ-
τητοι VRMD Fa c Bekk 84 ττρό πολλού post 'Ρωμαίων cum PW b add. Α τών — 
πράγματα: τών πρώην βασιλέων Β διεπόντων: διελθόντων R 85 πλείστου: 
πολλού V ύπερκάθηνται: Οπερήδρευον AW 87 πραξόμενος Bekk 88 Κορυ-
φώ Μ της om. Α απαλλάξει F Bekk 91 του om. R καί post εϊτε add. APS W 
Sc Bekk 92 όρμώμενος: ώρμημένος AWSc: ώρμωμένος As 93 χωρών Sc 
Bekk καταδραμεΐν M 94 Βρεντεσίου Ρ : Βροντησίου R τήν ΜΚ προσ-
Ισχει P a c ? RNSc 1 o l . . . ψιλότεροι, Γυμνοί APW Bekk: oí Γυμνοί hab. Sc: ó 
τούτους κεφαλατικεύων Γυμνός τό όνομα, γυμνότερος δέ καί ύττέρ ξύλου τήν γνώσιν Β 

78 του βασιλέως κυρ (κΰρ om. M F) ante Μανουήλ add. b 84 πρό πολλού post 
"Ρωμαίων add. PW b Bekk 85 ύπερεκάθη ντο b Bekk 
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ούτοι γαρ βαρύυ, ώς έφασκον, καί δυσύποιστον φορολόγον où στέγον-
τες, μηδέ τάς έκ τούτου παροινίας έττί ττλεΐον ένεγκεϊν εχοντες, βουλή ν 
βουλεύονται πονηρών elç άποστασίαν άπιδόντες λαμπράν. καθ* έαυτούς 
δέ ούχ οίοί τε όντες αύτήν κρατύνασθαι ώς έρμαιου άρπάζουσι τον καιρόν 5 
καί προσιόντες τ ω του στόλου ήγεμόνι καί τη τούτου αίμύλω γλώσση 
προσεσχηκότες και ίχνεσι προβάντες άλώπεκος έπΐ ρηταϊς όμολογίαις 
είσω δέχονται Σικελιώτιν φρουράυ, ε!ς χίλιους άριθμουμένην φρακτούς. 
καί oi μεν καπνόν φορολογίας άποδιδράσκοντες ελαθον ύπό χαυνότητος 
νου Tcô της δουλείας έμπεσόντες πυρί καί 'Ρωμαίοις εϊσενεγκόντες πόλεμο ν ίο 
οί χαλίφρονες χρόνιον όμου καί βαρύτατον · ό δέ το φρούριον κρατυνάμε-
νος καί ώς εΐχευ αυτό ποιήσας δυσαλωτότερον καί οίον άπροσμαχώτερον 
έκεϊθεν αναχθείς τη Μονεμβασία προσίσχει, έλπίσι θαλπόμενος ώς λήψεται 
καί ταυτηνί | τήν άκραν άναιμωτί ώσπερ πρό τρίτης την Κέρκυραν. 
αλλ' άνδράσιν έντυχών νω διοικουμένοις καί τήν της ελευθερίας οΰκ is 
ήγνοηκόσι Παφίαν άπεκρούσθη, ώς εΐ καί προβάλω προσέβαλεν άτινάκτω, 
καί πρύμναν κρουσάμενος εκείθεν ανάγεται άπρακτος. 

Υπερβάς δέ τον έπΐ Μ αλέα ν πλουν άντιπνοίας γέμοντα πάσης, περί 
ου καί ταύτα παροιμιάζεται ,, Μαλέαν δ' έπικάμψας έπιλάθου των οϊκα-
δε," τον έσέχοντα πορθμόν άναλέγεται καί τά τούτου εκατέρωθεν επιών 20 
ού τά εύχείρωτα μόνον κατέδραμε λείαν τιθέμενος, άλλα καί τά άλλως 
έπικαιρότατα καί δυσάλωτα, τά μέν όμολογία χειρούμενος, τά δέ πολέμω 
δουλούμενος· Άκαρνδνάς τε καί Αιτωλούς καί δσα πάραλα άμαυρών τον 
Κορινθιακόν κόλπον έσέπλευσε. καί τω Κρισσαίω λιμένι καθορμισθείς 
τοις έν μεσογείω θαρρεί προσβαλεϊν, ούδένα εχων άντίπαλον ίσοστάσιον. 25 

Άμέλει καί ό του στόλου άρχηγός τό όπλιτεϋο ν καί ψιλό ν του στρατού 

4 είς — λαμ-
πράν: cf. Nie. Or. 93, 3; infra p. 368, 57 7 ΐχνεσι — άλώπεκος : cf. Sol. 8, 5 Diehl 
(ex Plut. Sol. 30) 9—10 καπνών — πυρ!: cf. Diogen. 8,45; Karathanasis 195 
15—16 έλευθερίας Παφίαν: videtur prov.; cf. p. 585, 44 19 Μαλέαν—οϊκαδε: 
cf. Eust. ad Horn, β 287 p. 1468; Strab. 8, 6, 20 p. 378 

VA = a, PW (usque ad 26 όπλιτεΰον), RMDF = b 

2 βαρύν om. M ώς Ιφασκον βαρύν V où : μή Bekk φέροντες cum b ser. AW 
3 μηδέ : οΟδέ V Bekk 4 ε Is — λαμπρών cum PWb om. A 6 αίμίλα Ρ : αίμύλια 
Αρ° γλώττη F Bekk 7 προσχόντες Ρ προσβάντες YPWDF 10 είσενέγ-
καντες V 14 ταυτησί V ώς κρατήσηται καί ταύτης της άκρας Β ώς Ρ τήν 
alt. om. V 16—17 άπεκρούσθη — κρουσάμενος om. R 16 περιβόλω D 18 
Μαλέαν : μάλλον R 19 δέ Μ 20 έσίσχοντα R άναλέγεται : παραλέγεται Sc : 
άνάγεται Bekk τά: διά Μ τούτων R 23 Άκαρνδνας: τήν "Αρταν Vs: 
Άκαρνάνας APWRMDacF τούς νυν λεγομένους Άρτίνους post ΑΙτωλούς add. Β Bekk 
24 είσέπλευσε DSc Bekk: έπέπλευσε ΜΝ Κρισαίω Μ προσορμισθείς Bekk 
25 μεσογαίω Μ 26 καί pr. om. V 

2 στέγοντες : φέροντες b Bekk 4 είς — λαμπράν om. PW b Bekk 
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είς τάξεις διειληφώς καί χερσαίος φανείς ò τέως θαλάττιος κατά των κη-
τών τά άμφιβοσκόμενα τη Καδμεία γ η παρενέβαλε καί τάς έν μέσω 
κωμοπόλεις όδοϋ πάρεργον ληϊσάμενος ταΐς έπταπύλοις Θήβαις προσέ-

30 βαλεν, ών καί γενόμενος έγκρατής άπανθρώπως τοις εκεί προσηνέχθη. 
κατά γάρ παλαιάν φήμην της πόλεως ώς πλουσίους τρεφούσης οΐκήτορας, 
εΐςχρη|μάτων άπληστίαν ϋπονυττόμενος καί μηδένα κόρον φιλοπλουτίας 
είδώς, αλλ' δρον τιθείς της έφέσεως το καί είς τρίτον ζωστήρα τη όλκή 
των χρημάτων τάς πάσας ή τάς πλείους νήας βαπτίζεσθαι, τούς τε 

35 χειρώνακτας έξεπίεσε καί περί του ρύπου των όβολών πολυπράγμων 
γινόμενος τους δυνατούς καί λαμπρούς τό γένος καί σεμνούς τήν ήλικίαν 
καί περιφανείς κατ' άξίωσιν διαφόροις κακώσεσι καθυπέβαλε, μηδενός 
λαμβάνων αΙδώ καί φειδώ, μη δυσωπούμενος την δυσώπησιν, μή τήν 
Άδράστειαν εΰλαβούμενος αυτοϋ που λαβοϋσαν άρχήν ή τήν Καδμείαν 

40 λεγομένην νίκην ύποβλεπόμενος. τέλος δε τά ιερά προθείς γράμματα 
ήνάγκαζεν εκαστον, τήν όσφυν υπεζωσμένον είσιόντα, τήν οίκείαν ούσίαν 
οϊς ενθεωρεΐται μεθ' όρκου διασαφεϊν καί ταύτην έξομνύμενον άπιέναι. 
καί ούτω πάντα χρυσόν, άργυρον πάντα διεκφορήσας καί τάς χρυσοϋ-
φεϊς όθόνας ταΐς ναυσίν ένθέμενος ουδέ των σωμάτων αυτών τών 

45 υπ ' αυτοϋ καλαμωθέντων άπέσχετο, αλλά καί τούτων άριστίνδην τό 
προΟχον συλλαβών τών τε γυναικών άποκρίνας δσαι τό είδος καλαί καί 
βαθύζωνοι καί τοις νάμασι πολλάκις της καλλικρούνου Δίρκης λουσάμεναι 
καί τάς κόμας διευθετισάμεναι καί τήν ίστουργικήν κομψότητα καλώς 
έπιστάμεναι ούτως έκεϊθεν ανάγεται. 

50 Κατά ρουν δε τών πραγμάτων aírrco προχωρούντων καί μηδένα του 
καιρού άντίμαχον άγοντος, ου κατά χέρσον, où κατά Θάλατταν, του προς 
Κόρινθον εχεται πλου, πόλιν άφνειόν καί κειμένην προς τω Ίσθμώ καί | 
όλβιζομένην ύπό λιμένων δυοΐν, ών ό μεν τους έξ 'Ασίας ναυλοχεί κα-
ταίροντας, ό δέ τους εξ ' Ιταλών είσπλέοντας, καί βαδίους τάς έκατέρωθεν 

29 όδοΰ πάρεργον: Eur. El. 509 38 τήν Άδράστειαν: cf. Zenob. 1, 30 39 
τήν — νίκην: cf. Zenob. 4, 45 SO κατά f>oöv: cf. Diogen. 5, 82; Nie. Or. 202, 20 

VA = a, P, RMDF = b 

27 τάξιν V διελών Ρ κητών: νικη-
τών Μ 30 καί: δή ΑΡ προσενήνεκται Ρ 32 ύπονυχθείς Am«rPP 33 
θέμενος Am«YPP 35 έξεπίεζε Bekk καί om. AP Bekk 36 γενόμενος ΡΜ 
καί post γινόμενος add. AP Bekk 37 κακώσεσι : κολάσεσι V : τιμωρίαις Β κα-
θυπέβαλλε Μ Bekk 38 καί φειδώ om. V 39 που om. DaoF 41 ύποζωσάμενον 
Ρ είσιόντα om. AP 46 καλαί: λίαν καλαί V, non vero Β 47 κάλλικρήνου 
V: καλλικρούρου Aac: -ppoiou As: -ρόου 48 διευθετίσασαι V 49 άνήγετο 
V 51 άγοντος: έχοντας Μ: έχοντος Bekk θάλασσαν Bekk 53 όλβιζομένων 
YR εχουσαν λιμένας δύο Β δυεϊν VAPDF»« τούς έξ 'Ασίας: της έξουσίας R 
54 ^αδίως VD έκατέρωθεν τάς Bekk 

33 τιθέμενος b Bekk 
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Bekk 100/1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Β' 75 

είσαγωγάς τε καΐ έξαγωγάς των φορτίων εχουσαν καί τάς πρός άλλή- 55 
λους ποιουμένην άμοιβάς. και δή τό έμπόριον εύρών ερημον, όπερ ή 
κάτω πόλις επονομάζεται, ώς απάντων άνασκευασαμένων εις τον Άκρο-
κόρινθον καΐ συνηθροικότων εις αυτόν οψον παν, όλβου άπαντα, όσος 
τε ίδιώταις φκείωτο καΐ όσος θεω άφιέρωτο, εγνω δεϊν καί αύτοΰ του 
'Ακροκορίνθου πειραθηναι και τούτον, εΐ οΐόν τε, έξελεϊν. 60 

"Εστί δέ ό 'Ακροκόρινθος της μεν πάλαι πόλεως Κορίνθου ακρόπολις, 
νυνί δέ φρούριον όχυρόν, αυτό δέ όρος υψηλό υ, είς όξεϊαν τελευτών κορυ-
φήν, αύτη δέ είς τραπεζωδες χωρίον άποτελευτώσα έπίπεδον, τετειχι-
σμένον ασφαλώς, ενδοθεν δέ είσι ποτίμου καί διαυγούς ύδατος ούκ ολίγα 
φρεάτια καί ή ΤΤειρήνη κρήνη, ής εν ραψωδία "Ομηρος μέμνηται. ασφαλή 65 
δ' ούτω καί άνεπιχείρητον όντα τόν 'Ακροκόρινθον (καί φύσις γαρ καί 
θέσις του τόπου καί περίβολος αρραγής συνδραμόντα δυσάλωτον ή 
άνάλωτον άπειργάσαντο) οί Σικελοί άπονητί τό πλέον είσήεσαν, 
βραχύν άναλωκότες καιρόν είς τήν παράστασιν του έρύματος. καί 
καινόν ούδέν τό συμβάν, ουδέ θαυμάζεσθαι άξιον ού γαρ επήρκεσεν αν 70 
αύτό έαυτω τό φρούριον, καν ήν άπροσμάχητον καθ' αύτό, ούδέ τούς 
έπιόντας έχθρούς άπετρέψατο μή ένδον εχον φρουρούς καί τό φυλακικόν 
άξιόμαχον. αλλ' είχε μέν αριθμώ καί τούτους πολλούς, είς άνδρα δ' 
ούδένα συναλει|φομένους αγαθόν προφύλακα πόλεως · οι τε γάρ έκ βασι-
λέως άφιγμένοι ένδον προσέμενον μετά του σφων άρχηγοΟ (ήν δ' ούτος ό 75 
Χαλούφης Νικηφόρος) και των Κορινθίων oi προύχοντες κάκ των πέριξ 
κωμοπόλεων ού βραχεΐαι μοίραι ώς είς καιριωτάτην του πολέμου άλεωρήν 
είσεληλύθασι τόν Άκροκόρινθον. ό τοίνυν τριηράρχης ένδον του φρου-
ρίου γενόμενος καί τήν φύσιν τούτου κατασκεψάμενος, άπανταχόθεν ου-
σαν άνεπιχείρητον, σύν θεω πολεμήσαι εφη καί θεόν είναι τόν τοιούτον 80 
αύτω χώρον κατασχεϊν παρασχόμενον, κακώς φάσκων τούς ένδον καί 
πλύνων όνείδεσιν ώς άγεννεϊς τά πολέμια, μάλιστα δέ τόν Χαλούφην, δν 

65 ής — μέμνηται: errat auctor; vide Paus. 2, 3, 2—3 

VA = a, Ρ, RMDF = b 

57 κατονομάζεται D άνασκευασμένων R ές V τόν: τήν R 58 ές V άπαν 
δψον V 59 άφιέρωτο As: καθιέρωτο VA 60 έξελβεϊν R 61 δ" V ό: ή 
Α 62 νυν V άποτελεντδ Ρ: τελευτωσα R 64 ύδατος καί διαυγούς ΑΡ 
Bekk ύδατος om. RMDFK 56—69 όπερ — έρύματος: καί ßpföov ΰδασι καί τη 
ΤΤειρήνη κρήνη κατέσχε ετι γε μην καί τήν άκρόπολιν Ν 67 τού om. ARMDF 68 
αύτόν post άνάλωτον add. Bekk πλείον Bekk 69 καιρόν: χρόνον V, non vero 
Β τήν om. ΑΡΚ 70 ού : ούδέ VB 71 αύτό om. V άπρόσμαχον V 72 
καί ante ένδον add. V 73 ές V 74 πρός φύλακα VM Bekk 75 σφιγμένοι: 
(παρά του βασ.) σταλέντες Β δέ V 78 τόν: τήν R 79 κατασκηψάμενος R 81 
παρεχόμενον Μ 

75 άφιγμένοι om. Ρ b Bekk 
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76 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 101/2 

καί γυναικός ώνόμαζε μαλακώτερον μηδέν επισταμένης ιτλέον της τα-
λασιουργου γυναικωνίτιδος. 

85 Ώς δέ καί τον έκεϊσε ττλοΟτον ένέθετο ταϊς τριήρεσι καί τούς γένει 
λαμπροτάτους των Κορινθίων έδουλαγώγησεν, έξηχμαλώτισε δέ καί 
των γυναικών δσαι κάλλισται καί βαθύκολποι, μηδ' αυτής της εικόνος 
του έν μάρτυσι μεγίστου καί διαβοήτου έν θαύμασι Θεοδώρου του 
Στρατηλάτου άποσχόμενος, άλλα καί ταύτην τω αύτοΰ τεμένει άνακει-

90 μένην άνελόμενος, ούρίω καί φορώ χρησάμενος άνήγετο πνεύματι, ώς 
είχε, καί την Κερκυραίων άκραν εν τω διάπλω ες τό άσφαλέστερον κα-
ταστησάμενος · δτε καί τάς Σικελιώτιδας τριήρεις ΐδών τις είπεν αν 
σκοπιμώτατα μή νήας είναι πειρατικός, αλλά μυριοφόρους φορταγω-
γούς, πολλών καί κα|λών χρημάτων ούσας ύπερβριθεϊς καί της άνω 

95 είρεσίας εγγύς που βαπτομένας τω ρεύματι. 
ι Ταϋτά τε ούν έν ώσιν ένηχα όντα έλύπει τον αύτοκράτορα Μανουήλ 

καί Δία έποίει τον Όμηρικόν άτεχνώς συχνά τό ποιητέον ταΐς φρεσί 
μερμερίζοντα ή τόν Νεοκλέους Θεμιστοκλήν άεΐ έπΐ συννοίας όρώμενον 
καί άΰπνους νύκτας ΐαύοντα καί προς τούς πυνθανομένους άποκρινόμενον 

5 ώς καβεύδειν ούκ έώη Μιλτιάδου τό τρόπαιο ν. ξυνεκάλει τοίνυν είς την 
του γενησομένου βουλήν πάντα των τακτικών έπιστήμονα και δημηγό-
ρον εΐδότα λέγειν τών νιφάδων πυκνότερον. μία ούν έκ πολλών ώς 
άρίστη δέδοκτο βουλή καί τω αυτοκράτορι έπεψήφιστο, μετελεύσεσθαι 
πολέμω τούς Σικελούς κατά τε ξηρά ν συγκροτηθέντι κατά τε θάλατταν, 

ίο δτι καί ό άγών ού τάς ελπίδας άγαθάς ύπετείνετο, ούδ' υπέβαλλε βραχέα 
τά προσιστάμενα, μέγιστος αναφαινόμενος καί τοις πάλαι άπειρημένος 
'Ρωμαίων άναξι. 

90 άνήγετο: exeunte a. 1147 vel a. 1148 ineunte 1 Ινηχα δντα: ante mens. Oct. 
a. 1147 

1—12 ταϋτα — άναξι : cf. Cinnam. 92, 17—20 2 Δία — Όμηρικόν: cf. Β 2—4 
3—5 τόν — τρόπαιον: cf. Plut. Themist. 3 in fine άΰττνους — Ιαύοντα: cf. Horn. I 325 
6—7 δημηγόρον—πυκνότερου: cf. Horn. Γ 221 sq. 7—8 μία — βουλή : alludit ad 
Horn. Β 6 

VA = a. Ρ, RMDF = b 

83—84 τήΐ—γυναικωνίτιδος Am«: του κερκίδος χειρίζεσόαι Α 
ταλασιεργοΰ Ρ 87 κάλλιστοι DF τε post κάλλισται add. Bekk 91 τήντών 
Κερκ. ΑΡ, ubi τήν των i. r. 3 litt., Bekk άσφαλέστερον: Ισχυρότερου VB 94 
κτημάτων VA ofa ante καί add. APm« άνω: πρώτη; V 95 âyyùç που : 
ïyyiirra A 1 τε om. D 2 καί κατά Δία Bekk συχνά: διαπαντόζ A m W P 
ταϊ$ φρεσί suppl. Prae 3 μερμερίζοντα: μερμηρίζοντα Bekk: Ιπισκεπτόμενον A m W : 
σκεπτόμενον Ρ 5 ώζ où καθεύδειν ούκ VD 6 τών: τόν Bekk 7 οΰν: γοϋν 
VB πολλών: πάντων Ρ ¿>ç om. Bekk 7—8 ώ; άρίστη έκ πολλών V 9 
θάλασσαν Bekk 

91 èç : πρό$ b Bekk 10 où : οϋδαμώΐ b Bekk 
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Behk 102/3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Β' 77 

Συλλέγεται ούν τά έώα καΐ έσπέρια τάγματα. αί μέν επισκευάζονται 
των τριηρέων, αί δέ νεωστί πήγνυνται καί προς τον ττλοΟν άρτίωσιν 
δέχονται, αί πυρφόροι τό ύγρόν είσδέχονται πυρ τω τέως ηρεμούν 15 
άδιέκχυτον. αθροίζονται πεντηκόντοροι, άγείρονται μυοπάρωνες. αί 
ίππαγωγοί άσφαλτοΰνται, αί φορταγωγοί πληρούνται των έδωδίμων, 
οί έπακτροκέλητες εύτρεπίζονται. πάντα δέ τά σκάφη τοις ίστίοις πτερω-
θέντα εκ της ή όνος άνάγονται, έφ' ής ήσαν σαλεύοντα. συγκεκρότητο 
γοϋν ό στόλος άγχοϋ που των χιλίων πλοίων, αί δέ πεζικαί δυνάμεις ές 20 
μυριάδας ήθροίσθησαν. έφριξαν αν καί Γίγαν|τες, εί παρήσαν, τοιαύτην 
παρεμβολή ν, έπεί καί εύανδροΟσα ή ν ή 'Ρωμαίων πδσα τω τότε καιρού 
καί τρέφουσα άνδρας ήρωϊκήν ένδεικνυμένους άλκήν καί τό όπλιτικόν 
ουκ ην άγευνές, αλλά την όρμήν λεοντώδες καί άνυπόστατον. ό γάρ βα-
σιλεύτατος τω όντι καί στρατηγικώτατος 'Ιωάννης, ό του Μανουήλ το- 25 
κεύς, οϋδέ τδλλα μέν έσχεδίαζεν, δσα κοινή ν είσέφερε λυσιτέλειαν, των δέ 
στρατιωτικών καταλόγων διαφερόντως έφρόντιζε μάλιστα συχνοϊς τε 
πιαίνων φιλοδωρήμασι καί ταΐς καθ' ώραν γυμνασίαις ΰπαλείφων προς 
έργα πολέμια. 

Οϋτω τοίνυν καί, ώς ωετο, καλώς τά κατά τον Σικελικόν πόλεμον 30 
παρασκευασάμενος άνάγεσθαι μέν κελεύει τόν στόλο ν τοις έρέταις καί κε-
λευσταΐς λύσασι τά καρχήσια, μέγαν δούκαν προβαλόμενος τόν έπ' 
άδελφη γαμβρόν τόν Κοντοστέφανον Στέφανον, άπαίρειν δέ καί τήν πεζήν 
στρατιάν ύπ' άρχηγοϊς έτέροις, άλλα δή καί Ιωάννη τω μεγάλω δομε-
στίκω, περί ou φθάσαντες έν πλείστοις παρεδηλώσαμεν. 35 

Είχε τοίνυν τάς τριήρεις ή τών Φαιάκων πάραλος, ην καί διαμερίζον-
ται προς ένόρμισιν αϊ τε τών Ούεντανών συμμαχίδες νήες καί αί 'Ρω-
μαϊκοί αύταί, !ν' εΐεν ούτως οί ναύσταθμοι τοΤς γένεσιν άμφοτέροις άμι-

31 άνάγεσθαι : a. 1148 vere, cf. Cinnam. 96,14 36 είχε etc. : a. 1148 autumno 

13—21 αϊ — ήθροίσθησαν: cf. Cinnam. 9 2 , 2 0 — 2 1 35 παρεδη-
λώσαμεν: p. 9, 23—36 36 είχε etc. : cf. Cinnam. 9 6 , 1 4 — 1 6 ; 9 6 , 2 2 — 9 7 , 4 

VA = a, P W (ab 30 τά), R M D F = b 

13 τά ante έσπέρια add. AP m « Sc 14 νεωστί om. V 17 
άσφαλοϋνται M 18 έπακτροκέλλητε$ V F 20 ou ν V εΙς Ρ 22 τω om. R : 
τό Bekk 23 άνδραΐ Ameyp : νεολαίαΐ A : -αν Sc καί τό : τό δ* Α όιτλιτεΟον 
Α 26 είσέφερον V Α ω 27 τε eras. A om. Ρ 30 τά om. Μ 31 κελεύει 
suppl. A m « 32 χαλκήσια Ρ : καλχήσια W δούκα AWMD προβαλλόμενο; 
A P R M D F K N 33 Στέφανον om. W a o ΜΚΝ δέ: δή Α 34 ύττ' άρχηγοΐ; 
έτέροΐΐ : ύπ' άρχοΐξ έτέροι$ καί στρατηγοί; V έτέροι; άρχηγοίζ παραδούξ Β τώ 
Άξούχω post Ιωάννη add. Β Bekk 36 παράλιο; R 37 Ούεντανών V : Ούετανών 
cum P W b ser. A: Βενετίκων Sc Β Bekk al 'ΡωμαϊκαΙ αύταί: 'ΡωμαϊκαΙ αύται R 
38 αύταί : όμοίω; Ame Ρ 

37 Ούετανών P W b 
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78 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 103/4/5 

κτοι καΐ των έκ τη? άναμίξ αναστροφής άγευστοι διαφορών, μετά βραχύ 
40 δέ καί βασιλεύς αύτός εξεισι μετά της στρατιάς, έξ έφόδου δέ τούς Σκύθας 

διαθροήσας, οι τον " Ιστρο ν διαβάντες τά περί | τόν ΑΙμον έσίνοντο, 
άρας έκ της Φιλίτπτου την εϋθύ Κεφαλήνων έβάδιζεν. 

"Εστί δέ ή Κερκυραίων άκρα αίγίλιψ πάσα καί άγχινεφής, έλικοειδής 
την θέσιν καί υψικόρυμβος, ττροσνενευκυϊα ές τό βάθιστον της θαλάσσης. 

45 πέτραι δέ ιτεριερρώγεσαν αυτήν άμφίκρημνοι καί απότομοι, τό δ' Οψος 
υπέρ τήν φδομένην "Αορνιν. τείχη δέ άρραγή τήν πόλιν περιείληφε πδ-
σαν καί πύργων ττεριεστασιν υψώματα, à καί ποιοϋσι τήν ταύτης παρα-
λογωτέραν άλωσιν. 

Ai μέν δή ναυτικαί δυνάμεις τήν άκραν περιστεψάμεναι παγχάλκοις 
50 περιείλουν διτλοις· προ δέ του πολέμω έπιβαλεΐν εγνω δει ν ό βασιλεύς 

δι' όμογλώττων καί ομοφώνων πειραθήναι των ένδον, ει πως ύπεκσταΐεν 
αύτφ του φρουρίου άμαχητί. ώς δέ των λεγομένων άκουοΐ γεγονότες 
ούδ' όλως ύπενεδίδοσαν, άλλά τέλεον άπηναίνοντο καί τάς πύλας δέ 
επικλεισάμενοι καί όχεΟσιν αύτάς άσφαλισάμενοι φραξάμενοί τε ώς είχον 

55 τά τείχη τοξόταις καί παντοίοις μηχανήμασι περιστέψαντες δήλοι ήσαν 
άκροβολιζόμενοι, τότε και βασιλεύς έφήκε τοις τάγμασι τά δμοια δρδν 
καί παντοίως άμύνεσθαι τό άντίπαλον. 

'Εντεύθεν 'Ρωμαίοι μέν δσα καί είς ούρανόν ήκόντιζον βέλεμνα, οί δ' 
ώς νιφετόν κατέχεον τά τοξεύματα. οί μέν τούς έξ άφετηρίων ίεμένους 

60 λίθους άνώθουν, ή άνήρειπτον είπεϊν οίκειότερον, οί δέ χαλαζηδόν αυ-
τούς έπηφίεσαν, ώς συμβαίνειν τούς μέν έξ ύπερδεξίων καί άφ' ύψους βάλ-
λοντας άπονητί καί ενεργά έπαφιέναι τά βέλεμνα, τούς δέ ] ώς άπό γης 
μαχομένους προς τούς έν τη της άκρας ύπερβολή βραχέα ή ουδέν τό άντι-
πΐπτον λυπεΐν. ώς δέ πάλιν και πάλιν τά αύτά καί έπί πολύ δρώμενα 

65 ' Ρωμαίοις μέν ούκ ή ν ές εντελές άνύσιμα, εις δέ θάνατον μάλιστα βλέποντα, 

39—42 μετά βραχύ — έβάδιζεν: cf. Cinnam. 93, 1—95, 21; 9 6 , 1 6 — 2 2 ; 97, 4 — 9 8 , 1 2 
43—48 έστι — άλωσιν: cf. Cinnam. 9 9 , 9 — 1 1 46 ύπέρ—"Αορνιν: cf. Lucían. 
Hermot. 4; Rhet . pr. 7 58 όσα — βέλεμνα: alludit ad prov. τοξεύεις els ούρανόν 
Zenob. 3, 46; Ps.-Plut. Prov. 6 

VA = a, P W , R M D F = b 

42 των ante Κεφαλήνων add. APW Κεφαλήνων: 
Κερκύρας (ex Β : περί τήν Κέρκυραν έπορεύετο) Bekk 43 άμφινεφής Μρ° 44 
βαθύτατον Μ 45 ττεριερρώγασιυ Α 46 äopvov AWRMF Bekk 47 πε-
ριεστωσιν Μ 49 ττεριστεψάμενοι : περιελθοϋσαι A W : περισκεψάμεναι Μρ= 50 
του: τώ W πολέμου R 51 όμογλώσσων V : όμόγλωσσοι Β 52 τοϋ φρ.: 
φρουρίω Μ άκοοΐ V 54—55 τά τείχη ώς είχον D 55 καί ζαγκράτορσι post 
τοξόταις ex Β add. Bekk 56 άφήκε R τοϊς τάγμασι om. V 57 άμύνασθαι RMD 
τό: τόν W 58 μέν 'Ρωμαίοι W μέν om. F 59 νιφετώ (ol —κατέχεον i. γ.) 
F καί οί μέν Bekk 59—60 λίθους ίεμένους Bekk άφι(εμένους) Μρ° 61 
έτταφίεσαν ΡΜ ώς ante έξ add. Ρ Bekk 62 βλήματα V 63 τ ή om. V 65 
ές om. Μ είς: ές V 
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τοίς δ' έντός ώς άπαθέσιν ουσιν άσπάσια, καινότερο ν άεί τι παρά των 
κακώζ πασχόντων προσεφευρίσκετο, φιλοτιμουμένων έπ' οψεσι βασι-
λέας καΐ έργα χειρός ακμαίας ένδεικνυμένων καΐ καρτερίαν έν τοις δει-
νοΐς, έτι δέ μεθόδους εν τοις άπόροις πολλή υ βαθυγνωμοσύνην εκείνων 
κατηγορούσας καί έμπειρίαν των τακτικών, αλλ' ήλέγχοντο τών άνε- 70 
φίκτων έρώντες και τοις άνηνύτοις έγχειροϋντες παντάπασι διακενής καί 
τά προς χάριν καί ευκταία δρώντες μδλλον τοις πολεμίοις, οίς άντικρυς 
προς ουρανόν αυτόν διεφέροντο, ήγουν άεροβάμοσι διημιλλώντοπτηνοίς 
τάςκαλιάς πηξαμένοις έπί τίνος σκοπιάς καί έπετόξευον νέφεσι. τέλος δέ καί 
αυτός ό μέγας προσαπόλλυται δούξ λιθιδίω κατά του κενεώνος πέτρας 75 
άπορραγέντι βληθείς, ήνπερ έπαφήκεν ύψόθεν άφετήριον πολέμιον όργα-
νον. 

Καί ó μέν εκείτο όλιγοδρανέων κάρη βάλλων θ' έτέρωσε, μετά μικρόν 
δέ καί έξ ανθρώπων εντεύθεν έγένετο. πέρας δέ ή έπ' αύτφ πρόρρησις 
είληφε του πατριάρχου Κοσμδ τοΟ 'Αττικού, δς μετά τόν Όξείτην 80 
Μιχαήλ τους της εκκλησίας έγχειρίζεται οΐακας υπεκστάντα της υπερ-
τάτης τω βουλομένω καθέδρας καί πρός τήν νήσο ν τήν Όξεϊαν απο-
φοιτήσαντα, καθ' ήν τόν άσκευον βίον καί άπέριττον έκ παιδός | έπανή-
ρητο· ?νθα καί τόν οίκεΐον άποδοχμώσας αυχένα πρός τή εΐσόδω τοΟ 
προνόου πατεϊν παρείχε τώ είσιόντι παντί μοναχφ, λέγων άξυμφόρως 85 
έαυτώ τήν ήλικιώτιδα καί φίλην ήσνχίαν παρώσασθαι καί έπ' ούδενΐ 
ξυνοίσοντι τόν θρόνον άναβήναι τόν Οπερύψηλον. 

Ό δέ Κοσμάς ή ν μέν τοις διακόνοις ένάριθμος, είχε δέ πατρίδα τήν 
Αίγιναν, σοφίας δ' οατάσης μεταλαχών έκ του τών αρετών όρμαθοΟ 
πλέον ηύχει τουπίσημον. μάλιστα δέ τω πολλω της έλεημοσύνης 90 
έκέκαστο, ήτις ώς έν περιδερραίω κόσμω πολυτελεΐ προσπεπηγυΐα τή 
ποικιλία τών αρετών δίκη ν άκτινώδους λίθου έπάμφαινεν ούτω γάρ 

81 υπεκστάντα : mense Martio a. 1146 

74 έπετόξευον νέφεσι: cf. supra lin. 58; infra p. 281, 69; Nie. Or. 78, 28 74—79 
τέλος — έγένετο : cf. Cinnam. 97, 4—98, 4 79 — 82, 52 πέρας — στέρησιν : cf. Cin-
nam. 63, 21—66, 9 

VA = a, PW, HMDF = b 

66 δέ V 67 'Ρωμαίων post πασχόντων add. APW 
Bekk 69 πολύν V 71 όρώντες W F άνονύτοις R : άνονήτοις Μ διακενης om. 
V 72 εύκτέα Bekk μάλλον δρώντες V ώς ante πρός add. Bekk 74 έπί 
τίνος σκοπιάς: έν υψηλοτάτη A m W : έν υψηλοτάτη σκοπιά Ρ 75 λιθιδίω: τμήματι 
Amgyp ρ 76 πολέμιον cum PW b om. A 79 έντεΰθεν έγένετο i. r. 7 litt. Ρ 
82 τήν alt. om. V μεταφοιτήσαντα V : έπιφοιτήσαντα R 87 ύπερβήναι F 88 
έναρίθμιος A P W Bekk 88—90 είχε . . . . ηύχει : ηύτύχει . . . . είχε V 91 προσ-
πεπηγυΐα πολυτελεί V 

76 πολέμιον om. PW b Bekk 
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τόν είς ανθρώπου? ελεον ερρωτο, ώς καΐ τόν έπενδύτην αυτόν καΐ τόν 
χιτώνα ένιαχου του σώματος καί την όθονοσκεπή καλύτττραν της 

95 κεφαλής διαδιδόναι πένησι καί πράγματα παρέχειν τοις άφ' έστίας μή 
ι διφώσι μόνον αύτά, άλλά καί προς εύπορίαν άλλων τυρβαζομένοις. 

Διά ταΟτα καί παρά ττασι μέν ή ν αΐδέσιμος ò άνήρ, ό δέ σεβαστο-
κράτωρ Ίσαάκιος, ό του βασιλέως Μανουήλ αύθόμαιμος, μόνον ούκ 
έπέθυεν ώς θεώ, εκείνο θεοφιλές καί πρακτέον οΐόμενος, δπερ ήν ό πατρι-

5 άρχης ύποτιθέμενος, κάκεϊνο αύθις θεομισές καί άπώμοτον, δπερ ούτοσί 
άπηγόρευεν. ή γοΰν φατρία τών τότε άντιδόξων της αρετής άρχιερέων 
καί του εργάτου ταύτης αντίθετος μοίρα ένδιαβάλλουσι τόν άνδρα τω 
βασιλεϊ ώς τω άδελφώ ' Ισαακίω τήν βασιλεία ν μνώμενον, λαθραίας τάς 
προόπτους είς το ίερόν άρχεΐον ανόδους του σεβαστοκρά|τορος όνομά-

ιο ζοντες και κρυφιώδεις συσκευάς τά ουκ εν μυχω γής και παραβύστω 
άλλ' εφ' ήλίω συλλαλούμενα μάρτυρι. 

Ό τοίνυν Μανουήλ νέος ών ετι καί αυτάρεσκος καί άλλως ΰπο-
βλέπεσθαι τόν άδελφόν ΰπό τών του πατριάρχου κατηγόρων ώς 
βασιλειώντα εναγόμενος άνατρέψαι τούτον του θρόνου έζήτει. κάπειδή 

15 άπτεται Μώμος καί τών άψαύστων, ώς οιδαμεν, και άπας, ώς καί τοΟτο 
ίσμεν, είς τό κακόν τι δρδν προσκλινέστερος, καθαιρέσει καθυποβάλλεται 
ώς τω μοναχώ δήπουθεν Νίφωνι συμφρονών. ήν δέ ό Νίφων συνήθης 
μέν τω πατρί καί πολλάκις έκ της αυτής τραπέζης έστιαθείς καί στέγης 
ομοίως μετειληχώς, διεβέβλητο δέ ώς ούκ όρθός ειη τά ές πίστιν, διό καί 

20 τήν σχοινοτενή γένυν έκέκαρτο καί δεσμωτηρίω ένείρχθη παρά του 

95 άφ ' έστίας : cf. Zenob. 1, 40; Karathanasis 1 15 άπτεται —άψαύστων : fort, 
prov., cf. Lucían. Iup. Trag. 23 (al.) 

VA = a, PW, RMDF = b 

94 ένιαχοΟ: ένιαυτοϋ F: έαυτοϋ Bekk 95 τοις πένησι 
AWN Sc 1 άλλως WD 3 αύθόμαιμος : άδελφός V : αύτάδελφος Β : αύταδέλφω Sc : 
αύτόαιμος Bekk ού μόνον ούκ R 4 έκείνω V 5 ύττοτιθείς V ούτοσί ν V 
7—8 ή — άνδρα: ή γοΟν πληθύς τών κακίστων άρχιερέων τών μή τήν αύτήν άρετήν 
άποδεχομένων διαβάλλουσι τούτον Β 7 του έργάτου ταύτη; : τοΰ Ιερωτάτου τού-
του Bekk ταύτη; — άνδρα : ταύτη; άνδρός, ένδιαβάλλουσι τούτον V 9 ές V 
10 τά: τάς V 10—11 (παρα)βύστω — ήλίω i. r. 8 litt. Ρ 14 καί έπειδή V 
15 ώς alt. om. M 17 ώς — συμφρονών V: ώς όμόφρων ών τώ μοναχώ Νίφωνι Β: 
ώς — Νίφωνι uti infra cum PW b ser. A Νήφων W 18 πατρί : πατριάρχη V Sc 
Bekk 19 μετειληφώς Ρ εϊη om. V ές τήν πίστιν AW διό καί : 6tà γοΰν τούτο 
καί AW : διά yoOv τοΰτο Ρ 

17 cos συναιρετίζων (-ετικίζων AW) τω μοναχώ (μοναχώ τινι Ρ Bekk) 
Νίφωνι (Νήφωνι AW Bekk: Νίφωνι cum ι pr. i. r. Ρ: Νήφονι R) PW b Bekk 18 
αύτη?: αύτού Wb Bekk 19 διό om. b Bekk 
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πατριάρχου Μιχαήλ, ήν ουν ό Κοσμάς δι' αύτόν ύ π ' αΐτίαν ώς όμόφρων 
τε καΐ όμόδοξος καΐ οί άντίδοξοι τ ώ Κοσμά εΰττροσώπου ταύτης αφορμής 
λαβόμευοι κατέτρεχον ήδη καί λαμπρώς έπέκειντο, κατά κράτος αίρήσειν 
καί δλαις καθελεϊν ψήφοις αυτόν επειγόμενοι. κρινόμενος ουν, ή μδλλον 
κατακρινόμευος καί α ούκ εγίνωσκεν έρωτώμενος καί διά ταΟτα έξοστρακι- 25 
ζόμενος ζήλου πίμπλαται καί το συνέδριον εκείνο περισκεψάμενος τη μέν 
μήτρα της βασιλίδος έπιτιμδ μή παΐδα τεκεΐν άρρενα, άφορίζει δέ καί 
των περί τον βασιλέα τινάς καί τήν τότε συνελθοϋσαν είς αύτοϋ καθ-
αίρεσιν σύνοδον ώς βα|σιλείους Θύρας εκτρίβουσαν καί πρόσωπα λαμ-
βάνουσαν κάκ τούτου μή κανονικώς αλλ' άθέσμως καί θρόνου καί ποίμνης 30 
αύτόν άπελαύνουσαν. 

Τότε τοίνυν ό Κοντοστέφανος, είς ών τών κυκλούντων Θρόνον τόν 
άνακτορικόν τών έγγιζόντων τε βασιλεϊ καί προσδιαλεγομένων θαρρα-
λεώτερον, δεινά πάσχοντι έώκει διά την της δεσποινικής νηδύος έπι-
τίμησιν καί τόν ζηλωτήν επί τούτοις ύπέρ τούς παρεστώτας πάντας 35 
παρακαιρίως ύποκρινάμενος έφίσταται τ ω πατριάρχη βράττων θυμφ 
καί πύξ πατάξαι τούτον διανοούμενος, καν έπέσχεν Ιαυτόν της ορμής. 
τοΟτο δέ ούτε τ ώ βασιλεϊ έχέφρονος έργον εδοξε καί εδειξεν, οίς ήγανάκ-
τησε, βαρέως ένεγκών τό γενόμενον καί οί καθ' αίμα δέ τ ώ βασιλεϊ 
συναπτόμενοι καί τό ξυμπαρεστώς γερούσιον ώς ανόσια δρώντι τ ώ 40 
Κοντοστεφάνφ έπέπληττον, μήτε μήν πεφρικότι τήν εύρύ μάλα τοϊς τα 
τοιαύτα παρανομουσιν έπιχαίνουσαν γήν. αύτός δέ ò πατριάρχης 
πραεία ούτωσί πως εφησε τή φωνή ,,άφετε αύτόν, δσον ουπω τήν 
οίκείαν πετραίαν ληψόμενον", τόν εκείνου μόρον δτω ξυμβαίη τρόπω 
γριφολογών ώδε καί αΐνιττόμενος. 45 

Εί δέ καί ή βασιλίς διά ταυτηνί τήν επιτίμησιν του πατρός ούκ 
ήκουσε μήτηρ παιδός άρρενος, τοϋ θεοϋ τιμώντος τόν αύτοϋ θεράποντα 
καί θηλυτεκοϋσαν έκτελουντος καθ' δλον τόν ταύτης βίοτον, αύτός μέν 

25 έξοστρακιζόμενος : die 26 mens. Febr. a. 1147 

25 â — έρωτώμενο;: cf. Ps. 34, 11 41—42 τήν —γήν: alludit ad Num. cap. 16 

VA = a, PW, RMDF = b 
21 ô πατριάρχη; Κοσμδΐ VB 22 όμόδοξος: άντίδοξοζ 

RMDF 24 ψήφοίξ καθελεϊν V 25 του θρόνου ante έξοστρακιζόμενοζ add. 
APW Bekk 28 τόν om. R 30 κάκ τούτου: Kotl VB ποίμνης καί θρόνου D 
33 τε: τώ RN: τε τώ Μ Θαρσαλεώτερον R 35 ζηλωτών Α 36 παρακαι-
pícos om. V ΰποκρινόμενοί R βράττων : βαρυτάτω R 37 διενοήθη V Sc αύτόν 
RMDF 38 τφ om. Ρ καί εδειξεν: καν εδοξενν 39 γινόμενονΜ 40 συμ-
τταρεστώς V: ξυμπαρεστός Bekk 41 μήγε W 41—42 μήτε—γήν: είττόντε;· 
ού φοβεϊ σε μήποτε καί ή γή σχισθή καί διαβιβάσει σε ώζ παράνομα ττράξαντα Β 
TOÏÇ — γήν : έπιχαίνουσαν γήν τοί; τοιαύτα παρανομουσιν V 44 άποληψόμενον 
V: λαβόντα Β δτω: ούτω WRM 45 γλιφολογων Ρ 47 παιδό$ μήτηρ Ρ 
Bekk αύτοϋ Bekk 48 Θηλυτεκνοΰσαν V 

37 καί om. b 
6 van Dicten, Nik. Cfaon. Hist. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:07



82 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 10819/10 

σαφώς ουκ ίσημι· δ ye μήν βασιλεύς εύγνωμονών, ώς εδειξε, καΐ τω 
50 ένδον καί οίκείω κριτηρίω πληττόμενος, οϊς άνδρα δίκαιον | θεοσεβή τε 

καί άμεμπτον καί μηδέν τι καθαιρέσεως διαπραξάμενον άξιον παρέλυσε 
της άρχής, αΐτίαν ταύτην ούχ έτέραυ της υίοτοκίας διετείνετο στέρησιν. 

Πεσόντος δ' ώς εφημεν του Κοντοστεφάνου, ό μέγας δομέστικος 
Ιωάννης της τριηραρχίας έπιλαμβάνεται, ούχ ώστε καί μέγας δούξ 

55 όνομάζεσθαι, άλλ' όσον του στόλου εξηγεΐσθαι καί τοις γινομένοις 
επιστατεΐν ώς στροτηγία διαπρεπών άνήρ καί κατά χείρα γενναίος καί 
νουν ηγεμονίας έπιστάτηυ πλούτων άξιώτατον. ό δέ βασιλεύς κατα-
τρίβειν επιεικώς τον καιρόν εΐκή εν δεινώ τιθέμενος και τάς ημέρας είς 
ούδέν άγαθόν άναλίσκειν ούκουν βουλόμενος, ώς ό Κεφαλήνων βασιλεύς 

60 'Οδυσσεύς τάς ηλίου πρότερον βοϋς, είς νήα ένέβη τήν στρατηγίδα καί 
κύκλω την Κερκυραίων πδσαν κατωπτευκώς, οΐ προσβάλοι, έπιμελώς 
κατεσκέπτετο (ές γαρ μήνας τρεις ή πολιορκία παρεξετείνετο), δτι μηδ' 
είχε τήν "Οσσαν άνασπδν ή τον "Αθων έπικυλίνδειν καί άνατιθέναι τά 
όρη επάλληλα καί τήν άκραν ούτως ποιεϊν άλώσιμον. ταύτα γάρ 

65 μεγαλουργία μυθική καί απίθανος. 
Ώς δέ πάντοθεν ή ν άπορούμενος, εδοξε κατά τινα φάραγγα, εύέφοδα 

καί προσιτά τιθεΐσαν τά ενδοθεν, βαλέσθαι ξυλίνην κλίμακα, ές σχήμα 
πύργων τεκτονηθεϊσαν κύκλωθεν. ήρμόττοντο ούν ναυπηγήσιμα ξύλα 
καί ίστοί μεγάλων νηών συνεπήγνυντο καί οί μή έξικνούμενοι του 

70 ύψους βλήτρα έδέχοντο. ώς δέ εδει ποτέ άρθήναι | και παρά τήν άκραν 
τεθήναι τήν πυργοειδή ταύτην κλίμακα, ή μέν κορυφή αύτής ραχία 
πέτρας καί πάγω προσήγγιζεν όκριόεντι, όθεν ό της πόλεως τειχισμός 
άρχόμενος βάσιν ένεδίδου τοις άποβαίνειν έκ της κλίμακος μέλλουσι καί 

62 μη να; τρείζ : a mense Febr. usque ad mens. Apr. (?) a. 1149 

59—60 ò s — ßoOs: cf. Schol. ad μ 128—130 p. 542 Dindorf; Eust. 
p. 1717; Lucían. Astrol. 22 63—64 τήν — Ιπάλληλα: cf. Horn, λ 306 sqq.; Nie. 
etiam infra p. 455, 48 et Or. 93, 4 pro Ossa aut Olympo Athoum scribit 66—85, 
39 cos — γενναιότητος : cf. Cinnam. 98, 22—99, 5 

VA = a, PW, RMDF = b 

49 Ιδειξε: εοικε V 50 καί 
οίκείω om. R τε om. F 51 άξιον διαπραξάμενον Bekk 52 τήν ante Tfjs 
add. D F B e k k 53 5è Bekk 54 Ίωάννη5 om. R 55 όσον: cbs VB 56 
χεΤρα$ M 57 έπιστάτην om. Ρ Bekk πλούτων έπιστάτην V 58 έτπεικα^ 
om. V τιθέμενο5 êv δεινώ V είς : ώς W 59 άγαθόν om. Bekk 60 Tàs ηλίου : 
τή5 Ιλίου V 61 οΤ : εί R : ois F : fj Bekk προβάλλει DF 63 τόν "Α6ων : των δνθων W 
"Αθω έπικυλίειν καί άνατίθεσθαι V 64 ούτω Bekk 67 ένδον Ρ 68 πύρ-
γου Αρ° PW Bekk ναυπηγήμασι V 69 μεγάλοι D F 69—70 τό ΰψος R 
71 κλίμακα ταύτην V 72 πέτρα V RDF καί post όθεν add. W 73 
άπαρχόμενο5 W έδίδου F 
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πρός τούς έπΐ του τείχους άντιφέρεσθαι, ή δ ' ύποβάθρα πλοίοις έπανέ-
κειτο εΰ άραρυϊα και ττεπηγυια προς το Ιμπεδον καί άκράδαντον. 75 

Έπιλέγδην ούν οι έττ' αύτη ς άναβησόμενοι έπεκρίνοντο καί οι 
απάντων έξοχοι άλλων καί όλκιμοι κατά πόλεμο ν, δτι καί ,,ό τον 
βασιλέα φιλών καί φιλότιμος εν δεινοΐς άναβαινέτω" βασιλεύς αυτός 
προεκήρυττεν. ούδένα μεν ουν συνηγηόχει τό τοιούτον διακηρύκευμα, 
αλλά πάντες άνένευον προς τήν άνοδον τό του κινδύνου μέγεθος εύλα- 80 
βούμενοι, εως Πετραλίφαι τινές αύτάδελφοι τέσσαρες, έκ του των Φράγ-
γων γένους ορμώμενοι καί κατά τό Διδυμότειχον τήν οΐκησιν εχοντες, 
έπέβησαν πρώτοι της κλίμακος τ ω βασιλεΐ πειθαρχήσαντες. τούτων γάρ 
άποτεθαρρηκότων πρώτως τήν άνοδον, μάλιστα δέ προ αυτών του 
ΤΤουπάκη, δς δορυφορών τόν μέγαν δομέστικον όλως ήν ένθεάζων προς 85 
τό έργον τότε καί προαλλόμενος, καί ετεροι ούκ όλίγοι κατά ζήλον 
έπηκολούθησαν. πάντας μεν ούν άγάμενος ήν της προθυμίας καί του 
ταχέος όρμήματος ó κρατών, άφορίσας δέ ούςήδει παρ' άσπίδα πολλάκις 
ενιδρωκότας καί άντικρυς "Αρεα πνέοντας καί ές τετρακοσίους ήριθμη-
κώς άναβαίνειν διαφήκε, πολλά | πρότερον ές άνδρείαν παρακαλοϋντα 90 
τούτοις διαλεχθείς καί αύτοϊς καί τέκνοις αύτών άδρά γέρα καί άμοιβαίαν 
έπαγγειλάμενος εΰνοιαν. 

„Είτε γάρ" φησι ,,τοΐς ζώσι σύνεστε, τόν έφεστώτα κίνδυνον δια-
δράντες καί άρίστως άγώνα τόν προκείμενον άεθλεύσαντες, εύρήσετέ με 
καί ύπέρ δόκησιν άντί δεσπότου καί βασιλέως πατέρα κηδόμενον 95 
είτε τό ζην καταλύσετε, πατρίδι τιμήν καί κλέος αύτοΐς άρνύμενοι, ούδ' 1 
ούτως των είς δόξαν καί κειμένων ύμών άφεξοίμην, άλλ' ούτως εύ δια-
θήσομαι τά κατ' οίκον καί τέκνα καί όμολέκτρους ώς ζηλωτέα τοις ετι 
περιουσι καί μακαριστέα δοκεϊν, καί αύτοϊς δέ ύμΐν ύπαπιοϋσι καθ' άδην 
άσπάσια, εΐ τις τέως καί έν νεκροϊς αΐσθησις, μηδέ τό της λήθης ποτόν 5 
έγχεόμενον ού μόνον τήν τών προλαβόντων άπαλείφει μνήμην, άλλά καί 
τά κατά τόν βίον έπιγινόμενα οΰκουν ές άδου έπεισρέειν άφίησιν, όπως 
τοις θανοϋσιν εϊησαν γνώριμα." 

95 κλέος— άρνύμενοι: cf. Horn. E 3; Ζ 446 4 λήθη; ποτόν: cf. Lucían. Dial. 
Mort. 13, 6; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 

76 αυτούς AW άπεκρίνοντο AW 79 συναγηόχει V τοιούτο PWMD 80 
πρός — εύλαβούμενοι i. mg. et. r. 10 litt. Ρ τό τοΟ: τούτου W 81 ποτέ post εως 
add. R ΤΤετραλεΙφαι R B : ΠετραλεΤφαι Dao F Bekk: ΤΤετραλοίφαι Κ 82 
Διδυμότοιχον Y A P D F Bekk: Διδυμότειχον WRMF» 83 της: τε V 84 
•πρώτων R : πρότερον Μ 85 Κ(ουπάκη) Ds : Παπούκη Sc όλος VDF Bekk 86 
προαλλόμενοι Α : προβαλλόμενοι W 87 τούτοις ante έπηκολούθησαν add. APW 
ό βασιλεύς ante άγάμενος add APW 87—88 του — όρμήματος: τοΰ γενναίου 
παραστήματος της ψυχής A m W PW m « 88 ό κρατών om. Ρ 89 τριακοσίους 
Ρ 91 άμοιβόνΑ 93 ύφεστώτα R 95 πατέρα κηδόμενον: πατέρα καί κηδεμόνα 
APpc w 1 πατρίδος Fp" έαυτοίς Ρ 2 άφέξομαι A3PWS Bekk 4 έπαπιοϋσι 
V 7 τά om. R άδην Y A W 8 γνώρισμα W R 

6 * 
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Πρώτος ούν ó Πουπάκης, ώς εφην, τό σημεϊον τοΟ σταυρού διατυ-
10 πώσας έν έαυτώ της αναβάσεως άρχεται καί μετ' αυτόν oi Πετραλίφαι 

κασίγνητοι καί καθεξής ετεροι, εως πάντας ή κλϊμαξ έδέξατο. ουδείς 
ουυ των Θεωμένων ήν, ός έττί τφ πραττομένω τούτω εργω ούκ άνωλό-
λυξεν ώς έττί καινω καρδιαλγήσας θεάματι, ούδέ δακρύων ΰποπλησθείς 
καί πατάξας τό στήθος έθεοκλύτησε. καί ήν yàp αληθώς τό όρώμενον 

15 καταπλήττον τον θεατήν όφθαλμόν. οί μέν γαρ τους θυρεούς ύττέρ 
κεφαλής ες τό άσφαλές άνατείναντες καί τά ξίφη σττασάμενοι | τοις έκ του 
φρουρίου ττροσηγγικότες έκθύμως διημιλλώντο, οί δε πάσαις κατ' αυτών 
έχρώντο βολαΐς καί λίθους άπερρίπτουν χειροπληθεΐς. αλλ' ουδέν ήνυον 
ούτοι γάρ, δσα και άκμονες ραϊστήρσι, παντοίοις τυπτόμενοι βλήμασιν 

20 άκάμαντες ήσαν και άπερίτρεπτοι καί την ίσχύν άνένδοτοι κάπί τοις 
τταροΰσι δεινοΐς άκατάπληκτοι. καν κάλλιστον είλήφει τέλος τά του 
αγώνος τοϋδε καί 'Ρωμαίοις έγεγόνει πάνυ κυδαντικά, νυν δέ άλλ' ή ταϊς 
τών πράξεων μεγίσταις επεισερχομένη άγεννής περίπτωσις καί τό αγαν 
άεί πως παρακολούουσα, αρχήν άρίστην ύποθείσα τω εργω καί τή 

25 προθέσει κατά βραχύ ύποθάλπουσα, περί τό πέρας ήγνωμόνησε τό 
έπέραστον. ήδη γάρ του ΓΤουπάκη τής κλίμακος άποβάντος καί τώ 
πόδε ταϊς πέτραις ένερείσαντος, δθεν καί τοϊς εκ τών τειχών διεφέρετο, ή 
κλϊμαξ άποκαυλίζεται. καί οί μέν άλλοι πάντες κύμβαχοι επί βρεχμόν τε 
καί ώμους ελεείνόν έπανετρέποντο θέαμα καί άπιστος όψις οίκτίρμοσιν 

30 όφθαλμοϊς, καί κακώς παραπώλλυντο τοις τών κυμάτων διαύλοις 
φερόμενοι και πέτραις καί νηών προσαρασσόμενοι καταστρώμασι κάκ 
τών υψόθεν λίθοις καταχωννύμενοι, ώς βραχείς άπ' εκείνων δή τών 
πολλών τον κίνδυνον διεκφυγεϊν ó δέ γε ΓΤουπάκης τούς έν τοις τείχεσι 
διασοβήσας και πυλίδα άναπεπταμένην ευρών δι' αύτής εξέθορεν είς 

35 τό στράτευμα, καί ήν τούτο ού 'Ρωμαίοις μόνον καί βασιλεϊ δι' εκπλή-
ξεως, άλλά καί τοις ΰπεναντίοις αύτοΐς διά θαύματος, οι καί τό άπάνθρω-

28—29 èirl — ώμους : cf. Horn. E 586 

VA = a, PW, R M D F = b 

9 Κ(ουττάκηζ) D3 τό σημεϊον 
Y P K S c B Bekk : τώ σημείω AWRMDF 10 καί post έσυτω add. R Πετραλείφαι R : 
-εϊφαι F Bekk: -οίφαι Κ 11 ίως: καί P W : Icos καί A 12 ήν om. V (Θεω)-
μένων — ττραττομένω i. r. 13 litt. Ρ τούτω εργω om. V, non vero Β : Ιργω τούτω 
Ρ ούκ om. R άνωλόλυζεν V : ώλόλυξεν R 14 καί alt. om. V 18 άνερ-
ρίπτουν V : άιτέρριπτον R ήνυτον cum b ser. A a c W 19 toïs παντοίος APW 
22 πάνυ : ττάντη cum b ser. AW S" Bekk 23 μεγίσταις om. RMDF 24 πα-
ρακωλύουσα V τό έργον R 25 πω; post βραχύ add. Ρ Bekk 26 Πουττά-
KOU Bekk 27 καί om. V τειχέων R 29 άνετράποντο D 30 παραττόλ-
λυνται V : παραπώλλυνται Μ 31 φορούμενοι Ρ προσαραττόμενοι Bekk 33 
έκφυγεΐν Ρ Epit. : διαφυγεΐν D Κουπάκηΐ, sed Π sscr. D 36—37 oí — έπεγ-
κληθέντεζ om. Μ 

18 ήνυτον (ήνυον Μρ°) b Bekk 22 πάνυ: πάντη (πάντα R) b Bekk 
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πον όνειδισθέντες καί τό της γνώμης άνήμερον έπεγκληθέντες, ois κατα-
λιθοΟντες ήσαν τούς άνατραπέντας | έκ της κλίμακος, άπέσχοντο του 
δραν ούτωσί, TOÙÇ άνδρας αΐδεσθέντες της γενναιότητος. 

'Αλλ' οΰπω ακριβώς τό άτύχημα τούτο 'Ρωμαίοις διεθρηνήθη καί 40 
την έπ' αύτω του βασιλέως λύπην ò πάντα μαραίνων χρόνος διαφορήσας 
ελέανε, καί άλλη τις έπισυμπλέκεται συμφορά χείρων της πρώτης καί 
κακόν έπεισκωμάζει άξιοπένθητον ετερον. διαστασιάζονται 'Ρωμαίοι 
καί Ούεντανοί κατά μέσην την άγοράν καί ή στάσις ούκ έρεσχελίαι παρ* 
έκατέρων πίπτουσαι των γενών, ούδ' επος αίσχρόν, όποιον ερρέθη, 45 
τοιούτον έπακουόμενον, ούδ' έβωμολοχεύοντο προς αλλήλους ή κερτό-
μοις οί στασιασταί ρήμασιν έκομψεύοντο, ούδ' εβαλλον ύβρεσι καί 
επλύνοντο σκώμμασιν, άλλ' αί χείρες είχον τά όπλα καί ή μάχη άγχώ-
μαλος εκορθύετο. συχνοί ouv ot κατά φήμην του κακοϋ μεθ' όπλων 
εκατέρωθεν επεισρέοντες καί τοις όμογενέσιν άρήγοντες, πολλοί δε καί 50 
οι έκεΐσε μή όπλενδυτοϋ ντες παρενέβαλον, γένει βασιλείω διαπρεπείς 
καί λαμπροί κατ' άξίωσιν. καί των Βενετίκων δέ άφίκοντο οί γεραίτατοι 
ώς σβέσοντες τό κακόν καί διαλλακτήρες Ισόμενοι· άλλ' ουκ ή ν των λεγο-
μένων επιστροφή, ουδέ τις είσήει τούτους αΙδώς τών συνειλεγμένων μεγί-
στων ανδρών, ó γάρ "Άρης έκπάγλως έμαίνετο καί προχύσεως αίμάτων 55 
έρών έπισυνίστη μάλιστα τούς όπλίτας, και τούτους έκ του τών Βενετίκων 
πλέον στρατολογήματος, καί κατεΐχεν ουδέν, ούδ' επέστρεφεν. όσον 
γάρ ó μέγας δομέστικος τούς 'Ρωμαίους άνέκοπτε της όρμής καί τάς 
τούτων έπισυνδρομάς έπε|τείχιζε, τοσούτον έβαρυμηνίων Ούεντανοί 
τ ώ θυμώ σφαδάζοντες κάκ τών τριηρέων έξεχέοντο. ΐδών τοίνυν ó άνήρ βο 
ώς ούδέν ωφελεί διαλλαγάς μετιών καί ώς άγει άναγκαία τά γένη μάχη 
διακριθηναι, τούς Ιδίους μεταπέμπεται δορυφόρους, ους έπί καιρών 

40—87, 92 άλλ' — έπείγοντος: cf. Cinnam. 98, 8—15 45—46 όποιον — έπα-
κουόμενον: cf. Horn. Y 250 60—61 18ών — ώφελεϊ: cf. Mat. 27, 24 

VA - a, PW, RMDF = b 

37—39 oís έδείκνυντο καταλιθοΰντες τούς κατενεχθέντας άπό της 
κλίμακος, αΙδεσθέντες TOUS άνδρας τη S άρετής, τοϋ δρδν οϋτως άπέσχοντο V 37 
άνωθεν post καταλιθοΰντες add. Ρ Bekk 38—39 τ ο ύ ς — γενναιότητος: τό του 
έργου αΙδεσβέντες άπάνθρωπον Am«YP Ρ 41 αύτοΰ R μακραίνων πάντα V 42 έλέανε : 
έμάλαξε V συμπλέκεται V καί alt. om. R 43 έτερον: έργον R στασιάζονται D 
44 Ούεντανοί VW : ΟύετανοΙ cum Ρ b ser. A : Βενέτικοι Sc Bekk 45 πίπτουσι W 
46 τοϊον D καί άκουόμενον V: έπακρουόμενον W ουδέ βωμολοχεύονται V κερ-
τόμοις : κερτομένοις R : -μίοις Μ : όνειδείοις V 49 έκορύθετο V γοϋν V ot om. 
R τήν ante φήμην add. R 54 τούτους τις είσήει A τούτοις W αΙδώς:όδόςΑ 
55 διεκχύσεως V 56 έπισυνίστησι F 57 καί — έπέστρεφεν om. V 58 
τούς — άρμης: άνέκοπτε της όρμής τών "Ρωμαίων R Ούεντανοί VAW: Βενέτικοι 
Bekk 60 δδε post άνήρ add. APW 62 καιρόν P R Bekk 

44 ΟύετανοΙ Ρ b 59 ΟύετανοΙ Ρ b 
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μάχης είχε χρησίμους έαυτω καί όπλίταις άγαθοΐς έκέχρητο, καί διαφίησι 
τοις Βενετίκοις. έξάγει δέ καί μέρος της στρατιάς, έπ' όλίγου ou υ ούτοι 

65 άντισχόντες τά νώτα μεταβαλόντες προτροπάδην φεύγουσι καί ταϊς 
ναυσίν άκοντες συνωθούνται, βαλλόμενο! τε καί άναιρούμενοι. 

Πλην οΰδ' ούτω της βαρβάρου γνώμης ήρέμησαν ή τά δπλα μετά ήτ-
ταν κατέθεντο, άλλά κατά τά δυσθάνατα των θηρίων έφαλλόμενοί τε καί 
προσαλλόμενοι έν δεινω τίθενται δτι μή 'Ρωμαίων αυτών υπερίσχυσαν. 

70 άμέλει καί κατά χέρσον ούκέτι δυνάμενοι μάχεσθαι άποσαλεύουσι τάς 
νήας καί έξόρμους τιθέασι · καί κατά τι να νήσον άναχθέντες άμφίρρυτον 
(ή Άστερίς αύτη οΐμαί εστίν, ήν φασιν οί πάλαι κεΐσθαι μέσον 'Ιθάκης 
καί της τών Κεφαλήνων τετραπόλεως) επιτίθενται ώς πολέμιοι τοϊς 
εκεΐσε παρορμώσιν έξ Ευβοίας πλοίοις 'Ρωμαϊκοΐς καί τό ναυτικό ν 

75 κακώς διαθέμενοι, δ συνεπλήρουν οί Εύβοείς μάλιστα, τέλος καί αυτά 
τά σκάφη πυρ έμβαλόντες ήθάλωσαν. 

Τώ κακω δέ τούτω καί ετερον άτοπώτερον επιφέροντες την βασιλίδα 
νηα κλοποφορουσι καί παρ ' έαυτοϊς θέμενοι πρώτα μέν τάς εν αυτή 
βασιλικός διαιτήσεις κοσμοΟσι πέπλοις χρυσοϋφέσι καί άλουργοΐς 

80 τάπησιν, | επειτα δ ' αύτη εμβιβάσαντες άνδράριον επίτριπτον, κελε-
χρώτά τι να Αίθίοπα, ευφήμουν ώς βασιλέα 'Ρωμαίων περιάγοντες 
μετά λαμπρδς στεφανηφορίας καί προπομπής, τά της βασιλείας σεμνά 
διαπαίζοντες καί καταμωκώμενοι τόν άνακτα Μανουήλ ώς μή ξανθί-
ζοντα τήν κόμην ώς θέρος, άλλ' ύπομελαινόμενον τήν μορφήν κατά τήν 

85 του άσματος νύμφην τήν λέγουσαν ,,μέλαινά είμι καί καλή, δτι παρ-
έβλεψε με ó ήλιος". 

'Αλλ' είχε μέν άξίαν έπιθεΐναι δίκην τοΤς βαρβάροις έκ του παραυτίκα 
ό βασιλεύς, δείσας δέ, μή εμφυλίου κινηθέντος πολέμου είς πλεΐον προ-
χωρήση τά άτοπα, πέμψας τών έξ οίκείου γένους τινάς άμνηστίαν 

90 δίδωσι τοις Βενετίκοις ώυ τε είς αυτόν ήνομήκασι καί ών είς 'Ρωμαίους 

72 οί πάλαι: cf. Horn, δ 845 sq.; Strab. 10, 2, 16 p. 456 85—86 μέλαινα — ήλιο;: 
Cant. 1, 5 sq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

63 ώ; ante όπλίται; 
add. Y 65 (π)ροτ(ροπάδον) P l r : περιτροπάδον M 67 τήν ante ήτταν add. Μρ° 
Bekk 69 παραλλόμενοι R: προαλλόμενοι MDF Bekk 70 μηκέτι Bekk 72 οΐμαι 
αύτη PD καί ante toîç add. W 74 έξ Eüßolas παρορμωσι Bekk 77 καί hab. 
VB cum PW b om. A 78 πρώτον W 80 κελεχρώτα Pa o : κελενεχρώτα Ρρ° : 
κελενοχρώτα W: κελαινοχρώτα DN Bekk: μελανόδερμον Sc κελ. —Αίθίοπα : σαρα-
κηνόν σκλάβον Β 82 καί ante τά add. APW σεμνά: λαμπρά W 83 τοΰ 
δνακτοί . . . . ξανΟΙζοντος ait. m. sscr. F Bekk Μανουήλ: Μιχαήλ Dac ώ; pr. 
om. V P · 1 84 θέροζ: iôoç M ύπομελαινομένου Bekk 85 νύμφην: φωνήν R 
87 toïs βαρβάροΐΐ δίκην F 88 προχωρήσει PDF Bekk: προχωρήσαι R: χωρήση Ν 

77 καί om. PW b Bekk 
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ώς δυσμενείς έκακούργησαν, έττεί τά της αμύνης έώρα πως ούκ ακίνδυνα, 
πρός άλλα του καιρού ρέπειν επείγοντος, πλην εΐ καΐ τον χόλον αύτήμαρ 
κατέπεψεν, άλλ' ώς εν σποδιδ έναυσμα τον κότον ένέθαλιτε τη ψυχή, 
ε ως των πραγμάτων ένδιδόντων αΟτόν έξεπύρσευσεν, ώς κατά καιρόν 
τον οίκεΐον ρηθήσεται. 95 

Τότε γουν φιλιωθέντων αύθις αμφοτέρων των στρατευμάτων, εις ι 
πολιορκίαν εξάγει τάς φάλαγγας, καί κατά θάλασσαν, εν οϊς παρείκοι, 
τό πόλισμα κυκλωσάμενος παντοίος εγίνετο, ώσπερ προς εαυτόν 
άμιλλώμενος ένεργότερος δείκνυσθαι, εΐ πως παραστήσασθαι δυνηθείη 
τοϋτο καί εξελεϊν. εκ | τε ουν των πετροβόλων οργάνων τά βάρη των λί- 5 
6ων ήφίετο συνεχέστερα καί οί τοξόται παρά μαζόν άεί πελάζοντες τάς 
νευράς καί εως των γλυφίδων ελκοντες νιφάδεσσιν εοικότα χειμερίησι 
κατά των έπί του τείχους τά βέλη επεμπον. ήσαν δέ κατά πολλά μέρη 
του έρύματος καί οι δια των φαράγγων δίκη ν αίγάγρων έκρημνοβάτουν· 
έπεραίνετο δέ ουδέν άλλ5 ή όσον μη άεργόν όρδσθαι τήν στρατιάν. οί ίο 
γαρ ένδον καί αύτοί γενναίως άπεμάχοντο, υποκατιέναι μέν καί συστάδην 
άντιπλέκεσθαι 'Ρωμαίοις ουμενοϋν ουδαμώς δοκιμάζοντες, από δέ των 
τειχών παντοδαπώς αμυνόμενοι καί βέλεσι καί λίθων άφέσεσι κακοϋντες 
τό άνθιστάμενον. 

Ώς εγνω τοίνυν άδυνάτοις έπιχειρών, μεταναστεΟσαι μέν έκεϊθεν καί 15 
τήν πολιορκίαν άφεικέναι άτέλεστον ουκ εκρινε δειν καί άδοξίας εαυτώ 
παραίτιον ύπετόπαζεν, ει πολλά καμών καί ούκ ολίγας ιλας άπολωλε-
κώς στρατιώτιδας ούχ εξοι φρούριον έν εξελεϊν, καί τοϋτο πρότριτα 
'Ρωμαίοις Οπόφορον, βόσκοι δέ καί επί της οίκείας χιλίους ληστάς 
όρμητήριον πάρεις και νεώσοικον ταϊς Σικελιώτισι τριήρεσι κατά 20 
'Ρωμαίων τά Κέρκυρα, επεβάλετο τοίνυν χρονοτριβεϊν· άλλη γάρ 
ούδεμία τις έλπίς ύπελείπετο τοις χρηστοτέροις αύτόν ύποσαίνουσα, διά 
δέ της πολυημέρου προσεδρείας συμπείσειν άκοντας φετο τους έπί της 
φρουρδς καταπροδουναί οί τό φρούριον καί σφας προσαναθήσειν αύτώ. 

92—93 πλήν — κατέπεψεν : cf. Horn. A 81 95 ^ηθήσεται : p. 171, 41 sqq. 6—7 
παρά — Ιλκοντες : cf. Horn. Δ 122 sq. 7 νιφάδεσσιν — χειμερίησιν : cf. Horn. Γ 222 

VA = a, PW, RMDF = b 

93 κατέπεμψεν VWRM: κατέπεμφεν Dac 94—95 τόν καιρόν τόν DF 1 
γούν V Epit. : δ'oOv rei. Bekk αυθίζ om. D 2 έξηγε V καίοιη. R 4—5 
τοϋτο δυνηθείη V 5 εκ te: ϊκτοτε M 6 έφίετο R 7 νιφάσιν V: νιφάδεσιν 
PWRMF 9 δια των i. r. 3 litt. Ρ atyáyypcov APp<= F Bekk 10 ή om. V, 
non vero Β άεργήυ M 11 ύττεμάχοντο R 12 ούμευουν codd. 
13 παντοδαμω; W παντοίοις post άφέσεσι add. Bekk 15 ó βασιλεύς post τοί-
νυν add. A Bekk: ibid, ό Μανουήλ Ρ ό βασιλεύς post έπιχειρών add. W 16 άτε-
λέστατον Ρ άλλως ante έαυτω add. Ρ Bekk αύτώ Ρ 17 εί: καί Μ: εΐ; F 
ούκ: μή Ρ όλίγας: βραχείας Ρ 18 εξει Aac RMF Bekk 19 βόσκει Α: βόσκον 
R κάπΐ V 21 έπέβαλε V 23 τους om. Μ 
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25 όθεν ουδέ του καλοΟ τηξ προσδοκίας ταύτης έκττέτττωκευ, ούτε μήν 
διήμαρτε | του σκοττοΟ. 

'Ημέρας yàp διαλιπόντες τινάς διαπρεσβεύονται και δέονται καιρόν 
αύτοίς ύποχωρήσεως ένδοθηναι, ώς δπλων καΐ των άλλων ήσαν έχοντες, 
ώς γάρ έώρων βασιλέα μέν ουκ âv αΟτούξ επί χώρας μένειν άνήσοντα, 

30 τάς δ' ελπίδας σχαζούσας είς κενόν, αίς έβουκολοϋντο καθ' ώραν την 
darò του ρηγός έπικουρίαν προσδεχόμενοι, άμα δέ και τον λιμόν αυτούς 
ήρέμα έπιβοσκόμενον, την είρημένην έτράποντο. ένήγε δέ προς τό 
τοιούτον μάλιστα έργον ό καστελάνος Θεόδωρος, δς της φρουραρχίας 
προΐστατο, ούκ ών αιμάτων άνήρ, άλλα της άγέλης πλέον Χρίστου και 

35 προτιθείς ειρήνη ν της διαστάσεως καί φιλορώμαιος, ώς εδειξεν ύστερον. 
Βασιλεύς τοίνυν ώσΐν έστώσιν άκούσας τήν άγγελίαν έζήτει θεά-

σασθαι και πέρας αύτίκα τό έφετόν. πρό δέ τοΟ τάς άποκρίσεις ίλαράς 
άποδοϋναι έαυτόν είδωλοποίει τραχύν καί ύπερορίοις άπειλαΐς έ-
κέχρητο, εΐ μή δρωεν δσα ή πρεσβεία κατεπαγγέλλεται. ώς ούνόψέπροσ-

40 ερρύησαν, ουδέ τότε όμοϋ πάντες, άλλα κατά βραχείς, και πεϊραν τοΤς 
έπιμένουσιν οί έξιόντες δίδοντες, ώς ουχ υπερόπτης ό βασιλεύς, ουδέ τι 
των άέλπτων επιτελών, άλλ' ευμενώς αυτούς προσιέμενος μετά φιλο-
φροσύνην καί δεξίωσιν ίκανήν αυτούς έλέσθαι τό ποιητέον καί τό δοκοΟν 
ώφέλιμον έγκελεύεται· έαυτω γάρ μή είναι προς τρόπου, μηδ' άλλως 

45 κρίνειν βασιλικόν τε καί έλευθέριον ή μένειν έθέλοντας άπελαύνειν ή 
άπιέναι βουλόμενοις προσίστασθαι. πολλοί μέν ούν συμπαρέ|μειναν 
βασιλε! καί προ πάντων ό καστελάνος Θεόδωρος, οί δέ λοιποί πρός 
τήν πατρίδα Σικελία ν άνήχθησαν. 

Βασιλεύς δέ παριών εϊσω της πόλεως και τήν άκραν καταπλαγείς 
50 ώς δπλοις ούδ' δλως άλώσιμον καί φρουράν έπιστήσας άκριβεστάτην 

49 παριών : post diem 29 mens. lui. a. 1149 

31 λιμόν: cf. Cinnam. 101, 14—15 33 Θεόδωρο*: cf. Cinnam. 100, 21—101,6 
34 αίμάτων άνήρ: Ps. 5, 7; al. 36 ώσΐν έστώσιν: cf. Diogen. 8, 74 

VA = a, PW, RMDF = b 

25 ουδέ Bekk 27 ol πο-
λέμιοι post διαπρεσβεύονται add. AP, ubi ol — καί i. r. et mg., W Se Bekk 28 
άναχωρήσεως V ήσαν Am«: είσΐν AW Sc 31 άπό: έπΐ M 32 έτράποντο: 
έπράττοντο RM 33 καστελάνος V : καστελλδνος Β Bekk : κατελάνος RM»" : καπε-
λάυος APWM>°DFSc 39 δσον Μ 40 τότε: τούτο Α 41 έτι μένουσιν 
APWRMK διδόντες: παρέχοντες V ουχί W ό om. R 42 προσιέμενος : 
προσδεχόμενος V: προσδεξάμενον Sc μετά: άλλά W 46 βουλομένοις: ήρημένοις 
V συμπαρέβαλαν R : προσέμειναν Μ 47 καστελάνος VR : καστελλάνος Β Bekk : κα-
τελάνος ΜΡ° : καπελάνος APWM a c DFK 49 πόλεως : άκροπόλεως V 50 (καταπλα-) 
γείς — δπλοις i. r. Ρ άκριβεστάτην: άσφαλεστάτην Bekk 

50 ώς όπλοις om. b 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:07



Bekk 118/9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Β' 89 

έκ Γερμανών δρας έκεϊθεν μεθ' άπάσης ώς είχε της στρατιάς εϊς τόν 
Αυλώνα μετασκηνοΓ ενθα ίκαυάς ήμερα? έναυλισάμενος την είς Σικελίαν 
κυροϊ ιτεραίωσιν, γνωματεύων ήρεμον είναι τον μαχόμενον καΐ εΙρήνης 
τόν πόλεμον πρύτανιν κάκείνας εύδαιμονεϊν των πόλεων, δσαι μή τοις 
τείχεσι, τοις δ' έγχεσι φράγνυνται, ώς τούς γε δι' ειρήνην τόν πόλεμον 55 
άλυσκάζοντας λεληθέναι αντίκρυ? εφασκεν έαυτούς ότι πλείονες εντεύθεν 
ώς έκ πολύχοος γηδίου φύονται oi διάφοροι, ήν εχουσιν άρχήν περι-
κόπτοντες και σταθεράς ειρήνης ούδαμώς απολαύοντες, αλλά „δειλοί" 
φησιν ό Δαυίδ ,,οί τών ανθρώπων είσί διαλογισμοί καί έπισφαλείς αί 
τούτων έπίνοιαι, ή δέ βουλή του Κυρίου βεβαία καί άμετάπτωτος, ούδ' 60 
εστίν όστις τών απάντων αύτήν παρακρούσεται". 

Τότε τοίνυν τόν Μανουήλ στηρίξαντα τήν εις Σικελίαν κέλευθον καί 
προς τήν νήσον κατάραντα, ήτις Άειρρονήσιον έπικέκληται, του 
έγχειρήματος επέσχον διακυκήσασαι το πέλαγος λαίλαπες καί κατα-
ποντιστικά τούτο διαταράξαντα πνεύματα βροντών τε μυκήματα 65 
εξαίσιων καί αστραπών έκπυρηνίσματα τερατώδη καί ανάμματα 
φοβερώτατα. καί αύθις δ' έπιβαλλομένω καί τήν περαίωσιν έπι|σπεύ-
δοντι ούχ ύπέθηκεν έαυτήν ή θάλασσα ταϊς ναυσίν, άλλ' άνεπήδα καί 
άνεβράσσετο κάτωθεν, ώς ούν άντέστησαν αί άντίπνοιαι διαλύσασαι τά 
σκάφη γνόφω βαθεΤ, μόλις μεν τη χέρσω τινά τούτων προσώκειλαν, καί 70 
αύτός δέ βασιλεύς διεξέπλευσε βραδέως τόν κίνδυνον, τά δέ λοιπά 
διεσπάρη αλλα άλλοθι καί πάρεργον έγεγόνει κλύδωνος. 

Τώ τοι τήν δι' έαυτοϋ πρός Σικελίαν περαίωσιν ώς άσύμφορον 
παρωσάμενος άπαίρει μεν έκ του Αύλώνος ώς έχων ήν τών δυνάμεων, 
εις δέ Πελαγονίαν άφιγμένος καί καταστήσας ώς ξυνοϊσόν οί έδόκει τά 75 

62 τότε: adhuc aestate a. 1149 

53—54 εΙρήνης — πρύτανιν: cf. Nie. Or. 193, 31 58—60 
δειλοί — έπίνοιαι : (ό Σολομών τούτο λέγει Χωνειάτα μου m. alt. F m g ) cf. Sap. 9 , 1 4 
60—61 ή —παρακρούσεται: quoad sensum cf. Ps. 32, 11; Is. 55, 8 sqq. 74 άπαίρει 
etc. : cf. Cinnam. 102, 1—18 

VA = a, PW, RMDF = b 

51 μετά πάσης Bekk 
ώς om. V 52 ή μέρας Ικανάς D είς τήν W 53 κυροϊ: πληροί R 55 τοις 
δ* Ιγχεσι om. V τους — δ ι ' : τούτους δέ R γε: τε MDF 57—58 περικόπ-
τοντας . . . άπολαύοντας AWRM 58 σταθηρδς V ούδαμών V καί post άλ-
λά add. R 59 καί at τούτων έπίνοιαι έπισφαλεΐς V: κ. έπισφ. ai τ. έπίνοιαι Β 60 
άδιάπτωτος ΜΡ° 63 Άειρονήσιον M Bekk: Άειρρονήσιος D 65 ταράξαντα 
Bekk 67 έπιλαβομένω V: έπιβαλομένω A P W D F U 71 δέ VPB: δή 
AWRMDF Bekk δι(έξέπλευσε) Ρ"»« 75 τήν Πελαγονίαν DFSc 

71 έξέπλευσε b 75 καταστησάμενος b Bekk έκείνω ξυνοϊσον b 
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πράγματα κατά Σέρβων εγνω μεταθέσθαι τό πρόθυμου, ούτοι γάρ, 
εως μέν τά της άρχής ήρέμει τω αύτοκράτορι, εύνουν έπλάττοντο 
πρόσωπον καί την γλώτταν έπλούτουν προς τά έν μυχώ της καρδίας 
άντίφθογγον* επειδή δε κατά τε γήυ κατά τε θάλατταν έπεισήρρηκεν 

80 όσα έπετέμετο ή άφήγησις, άνεθάρσησάν τε παρά τό δέον, καταχρησά-
μενοι τω καιρώ, καί κατά 'Ρωμαίων δπλα ήραντο καί κακώς διέθεντο 
τάς ύπό 'Ρωμαίους όμορους αύτοϊς χώρας, καί δή τό εΰοπλον απολαβών 
του στρατεύματος καί άποτάξας αυτό προς τό εΰζωνον την Σερβίαν 
εϊσεισι, τόν δέ ταύτης σατράπην ού διέδραμεν ή κατ' αύτοϋ βασίλειος 

85 επέλευσις, καν ήπείγετο λήσειν ó βασιλεύς* ούκ εχων δ' δ τι καί δια-
πράξαιτο, μηδέ συνόρων έαυτόν άγωνιστήν προς τάς 'Ρωμαϊκάς 
δυνάμεις άνανταγώνιστον, άφίσταται μέν των πεδινών, είς δέ τά όρη 
αίρει τους οφθαλμούς, όθεν | προσεδόκα ήξειν αύτω τήν βοήθειαν. τάς 
δέ τών οίκείων πληθυς, όσα καί θρεμμάτων άγέλας τά χλωρά δρεπομένων 

90 της ύλης, άφήκε τοις έπιοΟσιν είς διασκόρπισιν καί άναίρεσιν έπιτρέψας 
εκάστίρ την δια φυγής ευρασθαι σωτηρίαν καί πρίασθαι ποσΐ την ζωήν 
ώς παράδειγμα αυτόν άποβλέπουσι. καί ó μέν Σερβάρχης ούτω διενοήθη 
καί διεπράξατο καί ταύτα ήν τοις ύπ ' αύτόν ύποθέμενος· βασιλεύς δέ 
ώς λέων άλκή πίσυνος βουκόλια βοών ή αιγών αϊπόλια τά τών βαρ-

95 βάρων κείρας συστήματα καί πολλάς μέν συγκτήσεις πυρί παραδούς, 
ι ούκ ολίγων δέ σωμάτων εγκρατής γεγονώς εκείθεν έπάνεισι. 

Καί γράμμα εύθύς εύάγγελον εχαράττετο τοϊς της πόλεως σημαίνον 
οΐκήτορσι τά εξ ύπογυίου ταυτί κατορθώματα* καί ó τοϋτο αποκομίζω ν 
διαγγελεύς ó μέγας ήν δομέστικος. μετά βραχύ δέ καί ó τών άνδραγαθη-

5 μάτων έπιφθάνει πατήρ, καί καταγαγών επί τοις τελεσθεϊσι τούτοις 
περιφανή θρίαμβο ν καί παρά του δήμου καί τής συγκλήτου πάσης 

1 έπάνεισι : hieme a. 1149/1150 

81—1 κατά — έπάνεισι: cf. Cinnam. 101,18— 
102, 1 ; 102,18—103, 19 87—88 sis — βοήθειαν : cf. Ps. 120, 1 94 cbs — αϊπόλια : 
cf. Horn, ζ 130—134 4—8 μετά — θέατρα: cf. Cinnam. 103, 20—23 

VA = a, PW, RMDF = b 

76 μεταθέσθαι διανοείται V 77 έπλάζοντο A 78 έπλούτουν : είχον VAW 79 
έπεί Ρ ή ante κατά add. V τε pr. om. Μ έπεισέφρησεν V 80 άνεθάρρη-
σαν AWRMDF Bekk 83 τό om. V 84 διέδρα μέν P W N : διέδραμε μέν D F Bekk 
85 δ' om. Μ 86 έαυτώ R άνταγωνιστήν D a c F Bekk 87 άξιαγώνιστον 
Amgypp Bekk 91 έκαστου R τήν — σωτηρίαν: φυγή διαθέσθαι τήν σωτηρίαν 
Ρ εύρασθαι : γρ. διαθέσθαι Am« 92 είς ante παράδιγμα add. Bekk 93 ό βα-
σιλεύς W 94 πίσυνοί Am«yp : ευθαρσής Α 2 μέν post γράμμα add. Bekk 3—4 
αποκομίζω ν διαγγελεύς V: διακομίζων διαγγελεύς AW: κομίσα; άγγελεί/ç Β : κομίζων 
άγγελεύς Bekk 4 ήν om. Μ 5 έπιφθάνει : έπεφάνη V : φθάνει WBSc τούτοις om.V 

3—4 διακομίζων άγγελεύς Ρ b 
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εύφημηθείς καί τη των κρότων ύψηγορία διαχυθείς εις άμιλλας ίππων 
άπείδε καί θέατρα. 

"Αρτι δέ τοΟ έαρος ύποφαίνοντος την Πελαγονίαν αύθις κατέλαβε, 
καί έπείπερ ή προς Σικελίαν άφιξις αύτω άπηγόρευτο, χρήμασιν εφοδιά-
σας πολλοίς άνδρα δραστήριον, των έπισήμων Ινα καί ευγενών, τον 
Παλαιολόγον φημί Μιχαήλ, καί στρατιάν αύτω παραδούς ϊκανήν καί 
χείρα συχνήν έγχειρίσας εκεΐσε εξέπεμψεν. ό δέ κατά τό βασιλεϊ δοκούν 
εις Βε|νετίαν άφίκετο πρότερο ν καί μισθοφορικόν εκείθεν άγηοχώς κάκ 
των Ίταλιωτίδων χωρών στρατολογήσας άδρόν κοντοφορικόν καί 
γενόμενος ήδη μεγαλοδύναμος προς τήν Λογγιβαρδίαν κατέπλευσε καί 
συμμίξας ταΐς εκεΐσε δυνάμεσι του ρηγός τροπαιοφορεΐ κατ' αυτών καί 
νίκαις άναδεΐται λαμπραϊς, έχων επί πδσι συγκροτουντά οί καί συν-
αντιλαμβανόμενον καί τινα κόμητα Άλέξανδρον, εκ ταυτοΰ μεν άπορ-
ρύεντα αίματος τω ρηγί, προσκεχωρηκότα δέ προσφάτως 'Ρωμαίοις δι' 
ας υπέστη παρ' αΰτοΟ συμφοράς, καί ό μέν Παλαιολόγος άεί πως εν-
επλατύνετο καί σπείρων φιλοτίμως où διαδιδούς τά χρήματα έλύπει 
καιρίως τον ρήγα καί έσέτι δράσων εκείνον επίδοξος ήν τά ανήκεστα, 
πλείστας των έκεϊθι πόλεων τάς μέν ομολογία χειρούμενος, τάς δέ καί 
καταστρέφων. 

'Αλλά καί λίθων μετενεχθέντων εκείθεν καί τίνων άναπεμφθέντων 
αιχμαλώτων τ ω βασιλεϊ, πόλις κατά τήν τών Αίγαιοπελαγιτών χώραν 
τειχίζεται, Βάρη καί ΑΟλωνία παρωνύμως εσέτι ώνομασμένη. 

9 ver est a. 1150 13 έξέπεμψεν: 
quoad tempus errat auctor; revera Michael Palaeologus a. 1155 in Italiam missus 
est 17—18 σνμμίξαξ—λαμπραϊς : a. 1155 mensibus Aug. et Sept. 21—25 
καί — καταστρέφων : usque ad mensem Apr. a. 1156 

11 άνδρα δραστήριον: cf. Cinnam. 151, 20—21 17—18: cf. Cinnam. 138, 5—146, 
17 21—25: cf. Cinnam. 147, 3—150, 17 

VA = a, Ρ, RMDF = b 
7 εύφημισθεί* WRBSc: -ησΜ$ F ês V 

10 κάπειδήπερ VAW αύτω VB Bekk : αύτοΰ rei. άπηγορεύετο RMDF 11 
ευγενή Ρ 12 Μιχαήλ: Μανουήλ R αύτω στρατιάν W 13 συχνήν χείρα Α 
έκεϊθεν PK τό τώ βασιλεϊ V 14 èç Bekk μισθοφορικήν D 15 είτα post 
Ίταλιωτίδων add. AW 16 Λογγιβαρδίαν VPMP°B Bekk: Λαγγιβαρδίαν Α: Λα-
γοβαρδίαν RK: Λαγγοβαρδ(αν MacDF: Λαγγουβαρδίαν Sc 18 συνεπιλαμβανό-
μενον V 21 Ιπλατύνετο VN 22 σιτείρων—χρήματα: παρέχων φιλοτίμως τά 
χρήματα καί μεγαλοδώρως εύεργετών Β ού om. W: ό F: καί Bekk διαδιδοΰς 
VWKac : διαδούΐ rei. Bekk 23 εΙσέτι MF Bekk ήν: ών R 24 καί cum 
PW b om. A 26 έκεϊθεν Α°>κΥΡ: έκ Βάρης AWSc 27 τήν Ps om. R 28 'Αλω-
νία A εΙσέτι V 

24 καί om. PW b Bekk 
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Βασιλεύς δέ αύτός αύθις μαθών κακουργεϊν τον Σερβίας δυναστεύοντα 
30 ούρεσιν καί χείρονα δρδν των προτέρων, ώς καί σπείσασθαι κατά 

'Ρωμαίων τοις γείτοσι ΤΤαίοσι, δισσεύει κατ' αύτών ώς μή αξιόμαχων 
άφροντιστών. οί δέ καί ύπέρ δόξαν χείρας άντήραν καί τον κατ' όφθαλ-
μόν έθάρρησαν πόλεμον πλείστον συμμαχικόν Ούννικόν έτταγόμενοι, δτε 
καί ό Καντακουζηνός Ιωάννης συμπλακείς τοις βαρβά]ροις καί μέχρι 

35 του δούναι καί λαβείν έγκαρτερήσας πληγάς δακτύλους των χειρών 
άπεβάλετο, πολλών έπιβρισάντων αύτώ Σέρβων, και βασιλεύς δέ αυτός 
κατά μονομαχίαν τ ω άρχιζουπάνω Βακχίνω προσέμιξεν, ήρωϊκόν προ-
φαίνοντι σώμα καί αυτουργούς χείρας έξ ώμων φύοντι · καί ό μέν κατά 
τών προσώπων πλήττει τόν βασιλέα καί διαθλά το έκ του κράνους 

40 κατακεχυμένον τών δψεων εκείνου σιδήρεον παραπέτασμα, ό δέ την 
χείρα τούτου τ ω ξίφει διήλασε και άπόλεμον εδειξε καί ζωγρίαν έκ τούδε 
συνείληφεν. 

Ώς δέ καί ούτω τοις 'Ρωμαίοις αίθρια νίκης έπέλαμψε, τών βαρβάρων 
διαλυθέντων δίκην νεφών, κάκ τών έπαριστέρων άρχών εις τέλος άπ-

45 ήντησεν ό πόλεμος δεξιώτατον, κατά τών Ούγγρων όρμδ, μήπω την 
της μάχης κόνιν έκ τών προσώπων άπομορξάμενος, άλλ' ετι ΘερμοΤς 
ίδρώσι σταζόμενος, έπίκλημα φέρων την τών Σέρβων έπικουρίαν καί την 
άπουσίαν άρπάζων του έπαρήξοντος* ό γαρ τών Ούγγρων ρήξ ούκ 
ή ν κατά χώραν τοις γειτνιώσι 'Ρώς συμπλεκόμενος. 

50 Καί δή τόν Σάουβον διαβάς ποταμόν και τ ω Φραγγοχωρίω έμβαλών 
(έστι δέ τόδε τμήμα της Ούγγρίας ού τό έλάχιστον άλλ' ίκανώς πολυ-
άνθρωπο ν, μεταξύ "Ιστρου καί Σαούβου τών ποταμών άναπεπταμένον, 
καθ' δ καί φρούριον έρυμνότατον εκτισται, δ Ζεύγμινον έπικέκληται) 
χειρίστως τά έκεΐ διέθετο. τότε καί τις | Παίων, μεγέθει μέγιστος καί 

29—45 βασιλεύς — δεξιώτατον: a. 1150 autumno 45 όρμςί: a. 1151 autumno, 
ci. Cinnam. 113, 17 

2 9 — 4 5 : cf. Cinnam. 103, 10—113, 6 45—47 μήπω — σταζόμενος: cf. Nie. Or. 4,11 
54 μεγέθει μέγιστος : cf. infra p. 178, 21 

VA = a, P W , R M D F = b 

29 αύθις om. Ρ δυνάστην V 30 ώς καί σπείσασθαι: 
σπεισάμενον A W S c 33 Sé post δτε add. Μ 35 τούς δακτύλους Β Bekk δέοιη. 
Ρ 37 Βακχίω R 38 φύοντι : φέροντι V 39 του προσώπου V ΜΡ° διαθρδ 
AdcPWpc 40 έκε(νου om. V σιδήριον P N προπέτασμα V 41 έκ τού-
του D 43 TOÏÇ om. Ρ Bekk τών : καί W 45 κατά : κάκ R Ουγκρων F 
έκ τούτου ante όρμςί add. A P W Bekk 47 έπέγκλημα V : έπίβλημα (ex έπ(γλημα) 
MP« τήν alt. om. M 48 έπαρήξαντος R M F K 49 'ΡωσΙ D 50 Σάον V 
Β 51 τόδε om. V ΟύγκρΙας Μ 52 τοϋ "Ιστρου του καί Σάου V άναπεπ-
ταμένου Μ 53 δπερ Ρ όπερ νύν λέγεται ΣΙρμιον post έπικέκληται add. B m * Bekk 
54 Παίων: των Παιόνων A W S c 

36 αύτω : έκείνω b Bekk 
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άνδρεϊον ττροφαίνωυ ψυχής παράστημα, των άλλων άττοδιαστάς ές 55 
αύτόν βασιλέα θυμω φέρεται, ό δέ τοΟτον ύποστάς ές τόν όφθαλμόν το 
ξίφος διελδ καί άφίστησι της ζωής. πολλούς τοίνυν ζωγρίας λαβών καΐ 
πραγμάτων ουκ ολίγων γενόμενος έγκρατής προς την βασιλίδα πόλιν 
έπάνεισιν. 

Ές δ' δσον πλείστον άπομηκύνας τόν θρίαμβο ν λαμπρότατα ώς βο 
ένήν διά των τής πόλεως άμφόδων έπόμπευσεν. ύπεξήραν δέ την 
τηνικαυτα κομψότητα τής πομπής των Ούγγρων οι νεαλεϊς και των 
Σέρβων οί δορυάλωτοι στολάς ένησθημένοι λαμπράς καί υπέρ τύχη ν 
όρωμένας αίχμάλωτον, βασιλέως αύτάς παρασχομένου, ώς αν εϊη καί 
εντεύθεν ή νίκη περίδοξος καί τοις πολίταις αύτοΐς διά θαύματος καί 65 
όσοι μη ένδαποί, ώς ανδρών κεχειρωμένων κατά τόν πόλεμο ν των έκ γένους 
επισήμου καί αξίων του περιβλέπεσθαι. θαυμαστήν δ' εποίει τήν τότε 
πομπαίαν πανήγυριν καί τό μή παριέναι αθρόους τούς αιχμαλώτους, 
άλλα κατά συμμορίας καί εκ διαλειμμάτων άφεστώτας άλλήλων, ώς 
κλέπτεσθαι τήν όψιν έντεϋθεν των Θεωμένων καί υπέρ τούς όντας τούς 70 
παριόντας φαντάζεσθαι. 

Έν τούτω δέ καί ΣκυΘών τόν "Ιστρον διαπεραιωσαμένων καί τά 
περί τόν ποταμόν τούτον ληΐζομένων 'Ρωμαϊκά φρούρια, στέλλεται κατ' 
αύτών Καλαμάνος τις. άλλ' ούτος μή δεξιώς διαστρατηγήσας τόν κατά 
Σκυθών πόλεμον ήττήθη τε | ύπ' αύτών κατά κράτος, ώς αί τάξεις έρρώ- 75 
γεσαν, καί άνδρας άγαθούς άπεβάλετο και αύτός δέ καιρίας ές τό σώμα 
δεξάμενος τό ζήν μετήλλαξεν. οί δέ Σκύθαι κατά τόν αύτοΐς είωθότα 
τρόπον λείαν τά έν ποσί θέμενοι καί άναθέμενοι τοις ΐπποις τά λάφυρα 
νόστου έμνήσαντο. 

59 έττάνεισιν : vere a. 1152, cf. Cinnam. 118, 17—18 72 âv τούτω : ventati non 
congruit; sequentia ca. a. 1155 facta sunt 

60—71 ές — φαντάζεσθαι : cf. Cinnam. 118,18—19 79 νόστου έμνήσαντο : cf. p. 12, 5 

VA = a, PW, RMDF = b 

56 τόν post αύτόν add. F Bekk 56—57 ό δέ 
άντέπεισι τούτω καί κατ' όφθαλμόν τό ξίφος έλα A m W P : ό . . . καί τό ξίφος είς τόν όφ-
θαλμόν διελςί Sc 56 ές τόν όφθαλμόν : μέσον των όφθαλμών Β : ές τό μέσον των οφ-
θαλμών Bekk 61 ύττερεξήραν Bekk 62 καί ante των add. V 62—63 των 
pr.—ένησθημένοι: καθήμενοι Μ 64 αύτάς: αύτοΐς VB 64—65 κάντεύθεν V: 
έντεϋθεν καί W : καί έντεϋθεν καί Μ 66 τόν om. Ρ των om. V : ώς W 67 έπι-
σήμων R 68 παρεϊναι V 69 συμμορίαν R 70 όψιν έντεϋθεν : θέ/σιν Μ 71 
φαντάζεσθαι: λογίζεσθαι V 72 των Σκυθών W 74 Καλαμάνος τις: ό Καλαμά-
νος AWSc 75 τών Σκυθών R 75 είσερρώγεσαν D 76 είς R 78 τά alt. 
om. W 

55 διαστάς b 
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80 'Ράων δέ αύτοϊς ή τοϋ "Ιστρου περαίωσις, ευχερεστέρα δέ και ή κατά 
προ νομή ν έπέλευσις, ού κοπηρά τε καί έργώδης ή άναχώρησις. οπλισμός 
γάρ αύτοΐς γωρυτός έπί της ΐξύος έξηρτη μένος πλάγιος καί καμπύλα 
τόξα καί άτρακτοι, είσΐ δ' οι καί δοράτια κραδαίνουσι περιελίσσουσί τε 
κατά τον πόλεμο ν. ό δ ' αυτός ίππος καί τον Σκύθην όχεϊ, διά μαχησμοΟ 

85 φέρων του πολυάϊκος, καί τροφήν χορηγεί σχαζομένης φλεβός, ώς δέ 
φασι, καί όχευόμενος την άλογον άφροδίτην του βαρβάρου άποκενοι. 
σχεδιάζει δέ τοις Σκύθαις του ποταμού την διάβασιν κάρφης πλήρης 
διφθέρα, λίαν ες τό ακριβές σύσπαστος, ώς μηδέ βραχύ λιβάδιον έπεισρέ-
ειν ενδοθι. ούκουν ταύτην περιβάς ó Σκύθης, ίππείας έξημμένην ούρδς, 

90 καί τήν άστράβην έπαναθείς καί δσα του πολέμου όργανα διαπλωΐζεται, 
οία σκάφος λαίφει τω ϊππω χρώμενος, καί τό του "Ιστρου διανήχεται 
πέλαγος. 

Καί ώδε μέν είχε ταυτί. ό δέ γε Παλαιολόγος τον φιλοπράγμονα 
αΐτίαν άπειληφώς καί τον δαπανηρόν 'Ρωμαίοις άξυν|τελώς, έξ ότου 

95 Καλαβρίας επέβη, της στρατηγίας παραλύεται, στέλλεται δ' άντ' αύτοϋ 
ι ό Κομνηνός 'Αλέξιος, ό του Βρυεννίου καίσαρος υίός, έξάδελφος ών τ ω 

βασιλεϊ προς μητρός καί τήν του μεγάλου δουκός τιμήν άρτι πρώτως 
περιζωσάμενος. συνεκπέμπεται δέ οί καί ό Δούκας 'Ιωάννης, άνήρ 
έρμαϊκός όμοΟ καί άρεϊκός, οία παιδευμάτων ελευθερίων ουκ ακρω 

5 λιχανω γεγευμένος καί γένους εύ έχων καί μεθόδων ΐδρις στρατηγικών. 
Ούτοι ou ν ές Σικελίαν τόν πλουν θέμενοι συνέμιξαν ταΐς δυνάμεσι του 

ρηγός καί μεγάλαις ναυμαχίαις πολλάκις αύτόν κατεπάλαισαν, ώς τάς 

93—5 ό — στρατηγικών : corrigen-
dum ex Cinnamo 164, 22—165, 4 et 135, 14 sqq. Michael Palaeologus mortuus est 
a. 1155 exeunte vel a. 1156 ineunte; exinde Ioannes Ducas solus copiis praefuit, qui 
ab initio expeditioni intererat; cui Alexius Comnenus cum novis copiis a. 1156 mense 
Apr. auxilio missus est 6—8 ούτοι — διαρρυήναι : id iam a. 1152 factum esse vi-
detur (cf. Cinnam.) 

81 sqq. οπλισμός etc. : cf. Nie. Or. 8, 18 sqq. 4 έρμαϊ-
κ ό ς — άρεϊκός: cf. Nie. Or. 3 7 , 2 0 δκρω λιχανω γεγευμένος : cf. Zenob. 1 , 6 1 
6—8: cf. Cinnam. 119, 9—16; 120, 11—121, 10 

VA = a, PW, RMDF = b 

80 διαπεραίωση V ευκόλως δέ ούτοι διαπερωσι Β 82 ήρτημένος Ρ πλαγίως Ρ 
84 μαχησμοΟ: πολέμου Am«YP Ρ Bekk 85 σχιζομένης ι ex corr. D: σχεζομένης F 
της φλεβός Ρ Bekk 86 εί εστίν ό ίππος Θηλυκός post όχευόμενος add. Β Bekk 88 
άπεισρέεινλν 89 Ινδοθεν V R : ΙσωΘεν Bekk 93 γεom. Μ τόν: τήν RM 94 
ύπειληφώς D F άξυμφόρως Ρ 95 στρατολογίας W δέ APWRM Epit. 2 του om. Μ 
3 ol om. V 4 όμοΰ έρμαϊκός D 6 γοΰν V : où ν hab. Β έν Σικελία Μ 7 αΟτάς 
πολλάκις V 

90 (biyov post όργανα add. b Bekk 91 διανηχόμενος b Bekk 
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τε νήας τούτου διαρρυήναι, εγγύς δέ πολιορκίας καί αυτό γεγονέναι 
τό Βρεντήσιον. άλλ' ούπω ή τύχη τοις λαμπροϊς τοΐσδε καθαρώς 
έπεμειδίασεν άγωνίσμασιν, ούτε μήν ό βασιλεύς ώς εδει ταΐς καλλίσταις 10 
ένεώρτασεν άγγελίαις, καί ό ρήξ δύναμιν άθροίσας μείζονα καί ξενικόν 
έπαμησάμενος ού βραχύ την ήτταν επήλθεν άναμαχούμενος καί συμ-
βολών περιγίνεται των ανδρών καί συλλαβών δεσμώτας εΐργνυσιν 
άμφοτέρους, εν άκαρεϊ καιρού άνατρέψας δσα πόνω καί δαπάναις με-
γίσταις ύπό 'Ρωμαίων εύημερήθησαν. 15 

Τοιούτοις ούν ό Μανουήλ άκούσμασι καί άγγέλμασι την πρότριτα 
Θυμηδίαν άποκλυσάμενος όσα τε άψινθιώδεσι κεράσμασιν εμπικρανθείς 
την ψυχήν, ώς εικός μέν, ούκ ήνεγκε τό γεγονός φορητώς, άλλ' ίκανώς 
έπαθήνατο. ούκ ών δέ ψοφοδεής, μηδ' άναττίτττων εν τοις δεινοϊς συν-
αντήμασιν, ούτε μήν τ ω ούρω των πραγμάτων παρ' ô δει κου|φι- 20 
ζόμενος, ούδ' au πάλιν άγεννώς ταΐς τούτων καταιγίσιν ύποκλινόμενος, 
ώς προς τήν τότε τύχην άγνωμονοΟσαν άντιπράττων διημιλλατο. 
ενθεν τοι καί Ιτέραν εξαρτύσας ναυτικήν δύναμιν έφίστησιν ήγεμόνα 
ταύτης Κωνσταντΐνον τον "Αγγελον, δς έκ μεν Φιλαδελφείας ώρμητο καί 
γένους ήν ούκ εύπαρύφου πάνυ καί εύγενοϋς, εύ δ* εχων της σωματικής 25 
φυής κάπί του προσώπου λειμώνα κάλλους κηπεύων τήν Θεοδώραν 
προς γάμον ήγάγετο, ήν 'Αλέξιος ô βασιλεύς ό προπάτωρ τ ω Μανουήλ 
έγείνατο, τό κάλλος εύτυχήσας προμνήστριαν. 

Δοξάζων δ' ό Μανουήλ ούκ επαινετώς ώς προς τάς τύχας συν-
αίρονται καί τά κατά τον άνθρώπινον βίον συναντήματα οί τών αστέρων 30 

8—9 Brundisium oppugnatimi est ca. dies 15 mens. Apr. — 28 mens. Mail a. 1156 
23—55 ενθεν — εμφρουρον: post mensem Febr. a. 1154 

8—9 èyyùç — Βρεντήσιον : cf. 
Cinnam. 159, 9—160, 17 9—15 άλλ' — εύημερήθησαν: cf. Cinnam. 162, 3—169, 
19 16—22 τοιούτος —διημιλλατο: cf. Cinnam. 1 6 9 , 2 0 — 1 7 0 , 5 23—55: cf. 
Cinnam. 120, 11—121, 10 26 λειμώνα κάλλου$: cf. Greg. Antioch. Ad Const. 
Ang. 371, 12 Bachmann-Dölger 

VAP (ab 30 καί) = a, Ρ (usque ad 30) W, RMDF = b 

8 τούτου om. V 9 
Βρεντέσιον APN 10 ύπεμειδίασεν V: οατεμειδίασεν W 11 μείζονα άθροίσας 
δύναμιν W Bekk 12 άναμαχόμενοξ D F : άνακαλούμενο$Ν5ο συλλαβών Μ 14 
καί post δσα add. AW μεγίσται; δαπάναις Ρ 21 καταιγίσι κατακλινόμενος V 
24 μεν om. APW hab. Sc 27 πράς: είς W ήγετο V ό του Μανουήλ πατρο-
πάτωρ V: ό πάππος του βασιλέως Β τω om. R : του Μ 29 δοξάζων — έτται-
νετώς V: έπεί δέ φασι πολλοί AW: έπεί δέ τισι δοκεϊ τών (δοκείται Α) πάλαι καί σή-
μερον A m sPW m « : έπεί δ' δπασι σχεδόν δοκεϊ τοις πάλαι καί σήμερον μέγα δυναμένοις 
Bekk βίοτον cum Wb ser. Α άστέρων om. M 

29 δοξάζων —έπαινετώς : έπεί δέ (δέ om. Μ) σχεδόν άπασι δοκεϊ (δοκεϊ om. Μ) τοις 
μέγα δυναμένοις πάλαι καί σήμερον b 30 βίοτον Wb Bekk 
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άναποδισμοί και προποδισμοί καί αϊ θέσεις αύται καί τά τοιάδε των 
πλανήτων σχήματα, οί ιτλησιασμοί τε καί αποστάσεις, καί τά λοιπά 
δσα οί άστρολέσχαι φασίν της θείας προνοίας καταψευδόμενοι καί 
λεληθότως τό ,,εΐμαρτο" καί „τά δεδογμένα τη ανάγκη άναλλοίωτά τε 

35 καί άνεπίκλωστα" παρεισάγοντες, ώραίαν τω Άγγέλω την εξοδον 
οατακριβοϊ. 

Καί είχε μέν τω Κωνσταντίνω τά εξιτήρια συνταξάμενος. άλλα τί; 
οϋπω εϊς όψίαν ένειστήκει ό ήλιος, καί παλίμπους έπιτάσσοντος βασι-
λέως ό Κωνσταντίνος γίνεται, το δ' αίτιον ή της εξόδου | άκαιρία καί τό 

40 της όδοϋ τον Άγγελον άψασθαι ούχ ώς οί αγαθοί σχηματισμοί των 
αστέρων έκέλευον ή γοΟν ή ακρίβεια παρείχε των της άστρονομουμένης 
σφαίρας κανόνων, άλλ' ώς οί φλήναφοι, ένεδίδοσαν, κακώς φάσκοντες 
καί παχέως τοις λεπτοϊς έπιβάλλοντες κάντεΟθεν περί την της ώραίας 
ώρας σφαλλόμενοι εύρεσιν. πάλιν τοίνυν θεμάτιον διετίθετο καί οί κανόνες 

45 άπηκριβοϋντο. καί ούτω μετά πολλή ν των άστρων ερευναν καί σκέψιν 
καί περισκόπησιν ό "Αγγελος εξεισι, ταϊς των άγαθοποιών αστέρων 
συνεξωρμηκώς κινήσεσιν. 

Ές τοσούτον δέ άρα τά των 'Ρωμαίων ώνησε πράγματα ή της 
ώρας άσφάλεια ή τά των πρώην άρχηγών άνώρθωσε πταίσματα καί 

50 εϊ τι άντίξουν συμβέβηκε μετεσκεύασεν, ώς έκ του παραυτίκα χερσίν 
άλώναι των πολεμίων τον Κωνσταντϊνον. άπερισκέπτως γάρ ες Σικελίαν 
τον πλουν ποιούμενος συνελήφθη ταϊς θαλασσοφυλακούσαις Σικελικαΐς 
τριήρεσι καί ήχθη παρά τον £ήγα αιχμάλωτος, ό δέ της άγρας επαινέσας 
τους συλλαβόντας καί ώς καλών κάλλιστον ειπών τό θήραμα είχε καί 

55 τούτον δεσμώτην εμφρουρον. 
Βασιλεύς δέ καί μετά δευτέραν ταύτην πληγήν διηρευνάτο τά της 

άμύνης άνάλογα. όρων δέ τόν δια πολέμων αύθις τρόπον δύσεργον καί 
άξύμφορον καί τό των άναλωμάτων άδρόν καί έπάλληλον ύπειδόμενος 
οΐά τι να νόσο ν γάγγραιναν τά των θησαυρών κατά βραχύ ταμιεΐα νεμόμε-

VAP = a, W, RMDF = b 

31 καί ττροποδισμοί om. R 
32 πλάνημάτων R 34 είμαρτόν VA 37 Κωνσταντίνω : Ά γ γ έ λ ω Bekk 39 
γίγνεται Bekk 40 ol om. Bekk 41 των om. A 43 τταχέως : ταχέως V 
44 oiom. Ρ Bekk 49 πρώην: προτέρων W : πρότερα Β 51 άττερισκέτττως γάρ : 
άλλ' άπερισκέπτως W sis VA Bekk 52 θαλασσοφυλακτούσαι; Σικελιώτισι W 
53 παρά: πρόξ ASPW 54 ούκ ante είχε add. R (Μ ?) 57 άμύνηζ: άμίλλη; Bekk 
τόν τρόπον: τήν μέθοδον As+m«yp PWS τε ιτάντη post δύσεργον add. 
APW: ibid. τε Bekk 59 ταμεία cum W b ser. A 

33—49 της — άσφάλεια: άπακριβοϋται τ ω Ά γ γ έ λ ω (των 'Αγγέλων R) 
ή ίξοδοξ, ώζ ol των άστέρων άγαθοί σχηματισμοί ένεδίδοσαν. οΰδ' όλω; δέ ή άσφά-
λεια των τήΐ άστρονομουμένηζ σφαίρα; κανόνων τά 'Ρωμαίων ώνησε πράγματα W b 
Bekk 50—51 cbç — Κωνσταντϊνον om. W b 52 ό Κωνσταντίνο; post πλουν 
add. W b 59 ταμεία (ταμιεΐα M»0) W b 
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νον (έγγύςγάρ που τριακοσίων κεντηναρίων χρυσίον άνάλωκε) δέον|εϊναι 60 
διενοήθη σπείσασθαι τω ρηγί. τοίνυν δεξάμενος ούκ άηδώς τήν τοΟτο 
έπισκήπτουσαν πρεσβείαν του της πρεσβυτέρας 'Ρώμης προέδρου καί 
ώς άγγελο υ εύξύμβολον άσπασάμενος στέλλει κατά τον 'Αγκώνα τον 
πρωτοστράτορα Άλέξιον, δς ήν πρεσβύτερος των υίέων του μεγάλου 
δομεστίκου, πρός αμφότερα μερίσας τό σκέμμα τε καί τό βούλευμα, 65 
δηλαδή καί προς έτοιμασίαν δπλων καί ξενικού στρατεύματος ξυλλογήν 
άπό των Ίταλιωτίδων χωρών, εΐ τούτου δεήσειε, καί πρός τήν του 
ρηγός φιλίαν, εΐ προχωρούν όρφη τό της ξυμβάσεως. 

"Ενθεν τοι καί ό 'Αλέξιος έκεΐσε γενόμενος, δραστήριος ών καί πασαν 
εξησκηκώς αύτουργίαν πολεμικήν, νοΐ τε τήν γλώιταν εχων άνθάμιλλον 70 
καί χείρας άντεριζούσας ταϊς άρχικαϊς μεθοδεύσεσι καί τό είδος αύχών 
σεμνό ν, στρατολογεί ν ευθύς έπεβάλετο, κατασεϊσαι τήν γνώμη ν τη 
ακοή βουλόμενος του ρηγός, καί συχνήν ξυνέλεγεν ΐππον ώς ές Καλα-
βρίαν μέλλων παρεμβαλεΐν. εν δέ τω μέρει καί του τών σπονδών επεμε-
λείτο καθήκοντος καί ώς άλλήλοις λήξωσι πολεμοϋντες ó τε βασιλεύς 75 
καί ό ρήξ γραμμάτιά τε πέμπων ες Μάϊον καί δεχόμενος, δς εναυάρχει 
τότε τοϋ στόλου τών Σικελών. 

ΤΤρεσβείαν ούν έκ Σικελίας έπισπασάμενος αναπέμπει ταύτην τω 
βασιλεΐ καί δεΐται προσσχεϊν οίς λέγειν ol πρέσβεις εχουσιν (αιτούνται 
δέ, ώς πυνθάνεται, ουχ ύπερόρια ούδ' ύπέρογκα) καί αύτω παραστή- | 80 

63 στέλλει: a. 1157 aestate 

69—77 Ινθεν — Σικελών: cf. Cinnam. 170, 16—172, 6 

VAP = a, W, RMDF = b 

60 âyyù; — άνάλωκε : âyyO; 
γάρ τών τριακοσίων κεντηναρίων χρυσίων Ιξοδίασε Β κεντηναρίων τριακοσίων Bekk 
χρυσίον άνάλωκε sic V: άνάλωκε χρήματα cum Wb ser. AP: χρυσίου άνάλωκε 
χρήματα Bekk 61 καί post τοίνυν add. AW 62 έπισκήπτουσαν om. 
Dao 63 εύξύμβολον WBekk: εϋσύμβολον V: εύξύμβουλον APRM: ξύμβολον 
DF 64 πρεσβύτερο? ήν VAWSc 66 συλλογήν Sc Bekk 67 έσττερίων cum 
b ser. A « y p p χωρών : μερών Bekk τούτο V 68 προχωρούσαν (προσ-
Ρ) . . . τήν ξύμβασιν (σ- Α) cum b ser. ASP: προχωρούσαν . . . τό τή; ξυμβι-
βάσεω; W et -οΰν . . . τήν ξυμβίβασιν W8 69 καί pr. om. V καί ante δραστή-
ριο; add. VAW άνθρωπο; post δραστήριο; add. Ρ Bekk 70 πολεμικήν: τών πολε-
μικών V, non vero Β 71 μεθοδείαι; ASWS: -faiç Ρ είδο;: ήθο; Μρ» 72 σεμνό-
τατον Ρ 75 λήξουσι PDF Bekk 76 γράμματα A'PWSc Bekk τε om. R 
Maïov R έναυμάχει W 78 πρεσβεία; M 80 καί αύτφ: καί αυτό W: καί αυτά 
R: κάκείνω V 

60 χρυσίον άνάλωκε : άνάλωκε χρήματα W b 61 ούκ άηδώ; τοίνυν, 
άλλ' άσμένω; δεξάμενο; b Bekk 67 Ίταλιωτίδων: έσπερίων b Bekk 68 
προχωρούσαν δρφη τήν ξύμβασιν b Bekk 

7 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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σειν, εΐ προβαίνουσι καΐ ττερατοΰνται τά της καταλλαγής πρό τοϋ 
είς ώτα διαβήναι πολλών, ίνα μή αηδές αύτω τι λάθοι διαττραξάμενος, 
οντι παρ' άνδράσιν, ους αυτός εκ των φίλων χωρών τω ρηγΐ τών 
'Αλαμανών χρησταϊς έλπίσιν ήνδραποδίσατο καΐ ών τήν γνώμην κατά 
'Ρωμαίων πλείστα φλεγμαίνουσαν κατά του Σικελίας ρηγός, ώς είχε, 
μετέθετο. ώς ουν επέστη τις έκ βασιλέως την άγγελίαν Άλεξίω τών 
σπονδών διαφέρων, λάθρα τών εκεί τα χρήματα μετατίθησι και συν-
εκπέμπει ταϋτα τοις πιστοτάτοις έαυτώ άνδράσι* τά δέ κιβώτια κατα-
λείπει τούτων κενά σφραγίδας τε τούτοις επιβαλών τοις κατά χώραν 
μέγα δυναμένοις παρέθετο, έπισκήψας άσυλίαν επί τούτοις άπασαν 
είναι και μηδένα μεταλλδν τα ένδον, μήτε μην άλλως διαλϋσαι τά ση-
μεία, εί μή αύτός ες βασιλέα άφιγμένος εκείθεν έπανελεύσεται. 

Και 'Αλέξιος μεν ούτως εκ του Άγκώνος άπενόστησε, βασιλέως δέ 
καί ρηγός ειρηνικά φρονησάντων καί βλεψάντων προς τάς σπονδάς, 
ή τάληθες ειπείν, ού καθαρώς όμονοησάντων, λυκοφιλίαν δέ σχηματισα-
μένων, ώναντο της τούτων όποιασοΟν ενώσεως οί αίχμάλωτοι λυθέντες 
ανάποινοι, ού μόνον οί λαμπροί τό γένος και βασιλείω τιμήεντες αΐματι, 
άλλα καί οί τοις στρατιωτικοις καταλόγοις ταττόμενοι, πλήν τών έκ 
Κορίνθου καί Θήβηθεν όρμωμένων, καί τούτων δσοι τήν τύχην αφανείς 
και οί τάς εύητρίους όθόνας ύφαίνειν ελαχον καί | τών γυναικών αϊ καλαΐ 
καί βαθύζωνοι καί τήν αύτήν άνδράσι τέχνην έκμελετήσασαι. καί νΟυ 
εξεστιν ΐδεϊν τούς ές Σικελίαν καταίροντας Θηβαίων παϊδας καί Κοριν-
θίων ίστώ προσανέχοντας τών έξαμίτων καί χρυσοπάστων στολών ώς 
ΈρετριεΤς πάλαι παρά Πέρσαις δουλεύοντας, δτι πολέμων ήρξαν Δα-
ρείφ στρατείαν καθ' 'Ελλάδος έλάσαντι. 

'Αλλ' ούπω μακρός διαλελοίπει καιρός, καί αύθις έκάτεροι ώς άχανείς 
άμπώτιδες καί σύρτεις, αϊ κΟμα όρθόν έπαιγίζουσιν, είς τάς μάχας έπ-

87 σπονδών: a. 1158 vere 

87: cf. Cinnam. 172, 17—175, 19 95 λυκοφιλίαν: cf. Macar. 5, 70; Nie. Or. 198, 1 
8—10 ώς — έλάσαντι: cf. Her. 6, 119 

VAP (usque ad 6 vüv) = a, Ρ (ab 7) W, RMDF = b 

82 λάθη 
VA 83 φΛίων V τούτης Σικ. W 87 διακομίξωνν έκεΐσε V 88 ταύ-
τα om. D F αύτώ R N 89 τούτων om. V 90 &πασιν R 93 ούτως om. 
V 94 δήθεν post είρηνικά add. Υ βλεψάντων: νευσάντων V 2 τιμηθέντες 
W R καταλόγοις: λόχοις V 4 Θήβοθεν Μ τήν τύχην: τό γένος Bekk 5 
εύητηρίους Ρ: εύκτηpious Μ 7 εί; cum b ser. AW èv Σικελία Bekk τταϊδας 
om. V hab. Β 10 στρατία; M 11 ούττω : ούτω R 12 τάς om. V W B 

83—84 τών 'Αλαμανών om. Wb 
85 πάλαι ante φλεγμαίνουσαν add. b (exc. R) Bekk 91 μήγε b Bekk 92 
άφιγμένος: Ικόμενος b Bekk 3 oï ένετάττοντο b Bekk 7 είς b 12 èç 
Pb Bekk 
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ωγκοϋντο καΐ ώροθύνοντο. καί βασιλεύς μέν άνέσειε τ ώ ρηγΐ τούς μέγα 
δυναμένους άστυγείτονας δυνάστας χρημάτων επαίρων αυτούς ύπο-
σχέσεσιν, ό ρήξ δέ τ ω κόμητι του στόλου Μαΐω διακελεύεται νήας 15 
τετταράκοντα ταχυναυτούσας πάσας καθελκύσαι των νεωρίων καί 
φραξάμενον κραταιότερον την Κωνσταντίνου καταλαβεΤν καί αυτόν 
μέν επ' άκροάσει των άστυπόλων άναγορεϋσαι Σικελίας καί Άκυλίας 
Καπύης τε και Καλαβρίας καί των μεταξύ τούτων χωρών καί νήσων 
όλων κύριόν τε καί βασιλέα, βασιλέα δ ' έκφαυλίσαι 'Ρωμαίων καί 20 
κακώς εϊπόντα έπανελθεϊν. 

Άμέλει τοι καί τά εντεταλμένα πληρών Μαΐος, Μαλέαν έπικάμψας 
καί τον Αίγαΐον κόλττον παραλλάξας καί τταρημειφώς Έλλήσποντον, 
τ η βασιλίδι πόλει προσώκειλε. καί πρώτα μεν τον έσέχοντα πορθμόν 
διοατλεύσας καί τοις έν Βλαχέρναις βασιλείοις κατακολπίσας βέλη κατ' 25 
αύτών άφήκεν άργυρέους έχοντα τους ατράκτους άληλιμμένους ές βά- [ 
θος χρυσω · εν δέ τ ω εκείθεν τον αυτόν έπαναμετρεϊν πλουν απέναντι του 
μεγάλου παλατίου τάς κώπας σχάσας τόν οικείο ν ρήγα ταϊς εΰφημίαις 
διατρανοΐ, συνεπηχοϋντος του ναυτικού πληρώματος καί θορυβώδη 
τελούντος τήν άνακήρυξιν. καί ό μέν ούτω τόν πλουν επιταχύνας τής 30 
πάλαι άδομένης ΆργοΟς πτηνότερον ΣηστοΟ καί 'Αβύδου ώς άλλων 
Συμπληγάδων έξέθορε, πολύς δέ άνά τήν πόλιν επεκύμαινε τάραχος, 
βασιλέως μή παρόντος εντός, καί ήν καί ΤΟΟΤΟ καύχημα τ ω Σικελίας 
ρηγΐ καί είς μέγιστον άνεγράφετο τροπαιούχημα. ό δέ Μανουήλ είς 
παίγνιον τό γεγονός άναφέρων τόν τοιαύτας έαυτώ τιμάς μνηστευό- 35 
μενον ρήγα, ή τό γε άληθέστερον είπεϊν ληστεύοντα, διακενής άφήκε 
βρενθύεσθαι καί φυσδν επ' ούδενί χρηστω κατορθώματα. 

31 Άργους πτηνότερον: fort. prov. 

V A = a, P W , R M D F = b 

14 έκείνω post άστυγ. 
add. A P W S c Bekk 16 τεσσ. V B S c B e k k πάσα? om. V 17 Κωνσταντινού-
ττολιν Ρ Sc 19 Καμπύης R M D F Epit . : Καμβύης Β Καλαυρίας D F 23 παρειλη-
φώς Α : παρηλειφώς Ρ 26 άργυρίους R άληλειμένουζ VD P ° : άληλιμμένους 
A D a o F : άληλιμένους W : άλληλιμμένους R : άλληλιμμαίους Μ : άλιλημμένους Κ : άλει-
μένα Β βάθους F 27 έπαναμετρεϊν τόν αύτόν Ρ 32 έττεκυμαίνετο V 
33 καί alt. om. Μ : δέ B e k k τ ω τής Σικελίας V Σικελίας: βασιλέως F 34 
ένεγράφετο V : άνετράφετο Μ : ένέγραφε Β καί γέλωτα post γεγονός add. B e k k 

17 κραταιότερον: καινότερον Ρ b B e k k 

7 ' 
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ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

40 Τοιούτον μέν είλήφει πέρας τά κατά Σικελίαν τε καί Καλαβρίαν του 
βασιλέως Μανουήλ άγωνίσματα, λαμ|πρά μέν καί πλείστα των 
χρημάτων έκεϊσε μετηγγικότα, είς ούδέν δέ τέλος εύχρηστο ν 'Ρωμαίοις 
κατηντηκότα ή εύσπούδαστον τοις ύστερον αύτοκράτορσιν. άλλά τί 
πρός τον ήγωνισμένον είπη τις άν καί ούτω προθύμως ήμιλλημένον, 

45 ώς εΐη παραστησάμενος τό άλλόφυλον; 
'Αλλ' ούτος αύθις κατά Παιάνων, ούς καί Ούννους φασί, στρατείαν 

έκήρυξε καί τοις κατά δυσμήν εχουσι τάς οΙκήσεις όττλίταις άμαξας 
έπέταξεν αγειν είς τό στρατόπεδον, δι' ώυ καί ούτοι έφοδιάσονται τά 
βιώσιμα καί τω λοιπω δέ ούτω συναροϋνται στρατεύματι, όσοι τοι-

50 ούτω υ σκευ αγωγή μάτω ν σπανίζειν ή μέλλον, ώς ούν είς εν συνήθροιστο 
τά στρατεύματα, είχε καί αύτόν παρόντα τόν βασιλέα πόλις ή Σαρδική, 
ή νυν Τριάδιτζα όνομάζεται. καιρόν δ' ούχΐ πολύν προσμείνας, έπεί 
ικετο πρεσβεία έκ των Παιάνων καί λόγοι συμβατικοί, έτέραν τρα-
πόμενος πρός τόν των Σέρβων μεταβαίνει σατράπην· καί διαθρο-

55 ήσας τούτον όδοϋ πάρεργον και πείσας αύτόν μόνον εΐδέναι βασιλέα 
καί δεδιέναι, των δέ μετά των Ούννων άφεστάναι σπονδών, πρός μέν τά 
οίκεΐα ήθη τό πολύ της στρατιάς διαφήκεν, αύτός δέ την των Θεσσαλών 
καταλαβών έπαρχίαν κακεΐσε διατρίψας, εφ' όσον αύτω έδόκει καίριον, 
τήν βασιλίδα είσεισι πάλιν. | 

46—59 άλλ' — πόλιν: a. 1153 

46—59: cf. Cinnam. 121, 16—123, 13 55 όδοϋ πάρεργον: Eur. El. 509 

VA = a, PW, RMDF = b 
38—39 Τόμος— Κομνηνού VB Bekk: Τρίτο; τόμος κτλ. ut infra Pbscr . A: βασι-
λείας τρίτος τόμος τοΰ βασιλέως Μανουήλ W 40 τοιούτο WDFSc οΰν post 
μέν add. APWDSc Bekk κατά τήν Σικελίαν DF τε om. DF Καλαυρίαν DF 
41 κυροΰ post βασιλέως add. R 42 δέ om. R 43—45 άλλά τί έχοι (εχει Β) τις 
είπεϊν πρός άνθρωπον ούτω προθύμως άγωνισάμενον πρός τό της βασιλείας είς τό 
κρεΐττον άποκαταστήσαι πράγματα καί τό άλλόφυλον ύποτάξαι, μή δυνηθέντα δέ; 
Β Bekk 44 είποι APWR: εϊπει Μ καί om. Μ 46 Ούγγρους post οϋς add. (ex 
Β: κατά των Ούγγρων των καί Ούννων) Bekk 47 κεκήρυκε V: έκήρυξε hab. Β 
50 έμελλον VM 51 στρατόπεδα APWDF 52 où V έπιμείνας V 53 ξυμβα-
τικοί Α: συμβαντικοί R 56 άφεστάναι: άττοσχέσθαι V 57 τήν θετταλών Bekk 
59 πόλιν om. DFN 
38—39 Τόμος τρίτος (τρίτος τόμος RMF) της (της om. Μ) βασιλείας τοΰ βασιλέως κΰρ 
(κΰρ om. MF) Μανουήλ τοΰ Κομνηνού (τοΰ Κομνηνού om. MF) Ρ b Bekk 52 έκεϊσε 
ante προσμείνας add. b Bekk 58 κάκει προσδιατρίψας b Bekk 
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'Ηλίου δ' άρτι τάς χειμερινός τροπάς παρελαύνοντος εϊς Πελαγονίαν 60 
2ξεισιν αύθις, όρμητήριου αύτήν κρίνων ίκανόν ύττοδέξασΟαι στρατό-
ττεδον, είς πεδία ίπττήλατα ύπτιάζουσαν, καΐ προς τάς πεύσεις ευ εχειν 
καί τήν των δρωμένων κατάληψιν ύπό των έθνών, μεθ' ών άντεπαλα-
μcirro καί διεφέρετο. ετι yàp τά κατά Σικελίαν μεθεϊλκον αυτόν καί 
ύπέθραττον, μήπω κατασιγασθέντα τέλεον, καί ό των Ούννων κα- 65 
τάρχων προς ξιφουλκίαν εβλεττεν, ώς εδειξεν εξ ών εδρασεν. έπειδή γάρ 
παρελύθη της δουκικής άρχής Βρανιτζόβης καί Βελεγράδων ό Κομνηνός 
'Ανδρόνικος, ό και ύστερον τυραννήσας 'Ρωμαίων, κρύβδην κατά 'Ρω-
μαίων τοις Παίοσι συντιθέμενος καί περί του παραλυθήναι μέν τον 
Μανουήλ της αρχής, αυτόν δ' έπιβήτορα ταύτης τω βασιλεϊ έιτανα- 70 
στάντα γενέσθαι τω τούτων κοινολογούμενος άρχοντι, καί μετάπεμπτον 
είχε τοΟτον εύθύς ή Πελαγονία κάκεΐθεν ή πόλις άναπεμπόμενον δέσμιον 
καί εν μιδ των του μεγάλου τταλατίου φρουρών καθειργνύμενον, τόν 
κατά 'Ρωμαίων εύθύς ό Ούννάρχης εξέφερε πόλεμον. καί ή ν πολιορκών 
Βρανίτζοβαν καί κατατρέχων τά έκεϊ πάντα λεηλατώ ν τε καί άγων, 75 
ώς ήρητο. 

Στέλλεται γοϋν παρά βασιλέως στρατηγός κατ' αύτοϋ ό χαρτου-
λάριος Βασίλειος ό Τζιντζιλούκης. καί δς τάς συνειλεγμένας δυνάμεις 

60 ή λ ί ο υ — τταρελαύνοντος: hieme a. 1154/1155 64 ITI: cf. p. 91,9 

66—76 έπειδή — ήρητο: cf. Cinnam. 121, 16—17; 126, 10—131, 2 70 έπιβήτορα: 
cf. Nie. Or. 137, 3 ' 77—83 στέλλεται — καταστρατευθέν : cf. Cinnam. 132, 1—133, 2 

V A P (ab 69 TOÏS) = a, Ρ (usque ad 69) W, R M D F = b 

60 χειμερινά?: ήμερινάς Ρ 61 ίκανήν R 62 εύ om. M 63 δρόμων V 64 
άνθεϊλκον V 65τέλειονΜ κατάρχων: τήν άρχήν έζωσμένος Bekk 66 πρός: 
περί D F ξιφαλκίαν V : ξιφουρκίαν R 67 Δρανιζόβης R : Βρανοβίτζης Κ 68 
τυραννήσας V P S c : τυραννεύσας A W R M D F Bekk 68—69 οία et ώς ήδετο cum P W 
b ser. A 69 όττόσα μή εύθή έκεϊνον ές τόν έξάδελφον καί βασιλέα διήλεγχον post 
συντιθέμενο? add. W (cf. AP ad lin. 15) 69—70 καί — δρχοντι om.W 70 δέ Α 
τω βασιλεϊ έπαναστάντα om. Ρ Bekk 72 τούτον εΤχεν V Bekk όττόσα μή εύθή (μή 
εύθύν Ρ Bekk : δύσνουν Sc) έκεϊνον (αύτόν Sc) ές τόν έξάδελφον καί βασιλέα διήλεγχον 
(ήλεγχον περί τόν έξάδελφον καί βασιλέα Se) post Πελαγονία add. APSc Bekk ευθύς 
post κάκεΐθεν add. W των έν τώ μεγάλω παλατίω cum W b ser. A 74 ευθύς : 
αύτίκα μάλα Ρ 75—76 λεηλατών— ήρητο: καί λεηλατών τοϊς στρατεύμασι W 
ήρητο : ήθελε τοις στρατεύμασι Α : ήθελε Ρ 77 κατ* αύτών Ρ : παρ' αύτοϋ F 78 
Τζιντζιλάκης V συνειλημμένας Α 

68—69 οία κρύβδην κατά 'Ρωμαίων, ώς ήδετο, τοις Παίοσι συντιθέμενος P W b Bekk 
73 καί μιςί των έν τώ μεγάλω παλατίω φρουρών W b 
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παραλαβών καί εις τάξεις καταστήσας καί φάλαγ|γας και δόξας 
80 άξιόνικον εχειν στρατόπεδον τοις Οΰννοις συμπλέκεται· καταγωνισθείς 

δέ πρός των Παιάνων τό της στρατιάς διέφθειρεν ύπερήμισυ, νώτα 
στρέψαν τοις άντιπάλοις καί καταδιωχθέν μέχρι πολλοϋ καί κατα-
στρατευθέν. βασιλεύς τοίυυν ένωτισάμενος ταΟτα την εκεΐσε πορείαν 
έπέτεινεν, εΐ πως οί Παίονες προς την αυτου διαταραχθέντες άφιξιν τών 

85 έκεϊθι χώρων άττανασταΐεν · δ καί ήσαν διαπραξάμενοι. αυτός δέ ώς 
είχε τα κατά Βρανίτζοβαν καί Βελέγραδα καταστησάμενος πράγματα, 
είς τήν βασιλίδα πόλιν μετασκηνοΐ. 

Ούκοϋν καί τών δυσμικών έχθρών ήρεμησάντων árrl βραχύ δΓ 
ομολογίας καί φιλιώσεως, καί ούδένα εχων τω τέως άνθέλκοντα εξ 

90 έσπέρας άντίμαχον άξιόμαχον κυροϊ την εις Άρμενίαν άνάβασιν. άπάρας 
ούυ ες Ταρσόν καί άφιγμένος είς "Αδαναν καί δσα τη κάτω 'Αρμενία 
πρόσχωρα, καί ταϋτα κακοδαιμονοϋντα υπό του Τορούση, διαθάλψας 
καί ασφαλείας της δεούσης ήξιωκώς καί καταπλήξας τη παρουσία τόν 
ουχ άπλοϋν την γνώμην άλλα κρυψίνουν καί ύφαλον Άρμένιον σχάζει 

95 τό πρόθυμον, ουδέ περί της δλης 'Αρμενίας διαγωνίζεται τόν οίκεϊον 

90 άπάρας : ca. mensem Sept. a. 1158 

83—87 βασιλεύς — μετασκηνοΐ: cf. Cinnam. 133, 2—134, 10 90—5 κυροϊ — 
απαλυνθείς: cf. Cinnam. 178, 4—181, 5; 186, 12—17 93—94 τόν —Άρμένιον: cf. 
Nie. Or. 193, 23 

VAP = a, W, RMDF = b 

79—83 καί δόξας — καταστρατευθέν sic solus V : καί δόξας άξιόνικον ϋχειν στρατόπεδον 
(καί —στρατόπεδον om. W) τοϊς Ούννοις συμπλέκεται καί κατά τούτων ίστησι τρόπαιον, 
νώτα δόντων 'Ρωμαίοις καί καταδιωχθέντων μέχρι πολλού- έπαναστραφέντες δ* επειτα 
κακώς τό περί έκεϊνον εθεντο στράτευμα AW (cf. πρώτα μέν κατά τούτων . . . . δόντων 
καί . . . . πολλού, επειτα δ' έπαναστραφέντες . . . στράτευμα Sc) : πρός βραχύ. . . ϋδρασε, 
omisso ώς et addito in fine γενναιότερον, cum b ser. Am«P: καί δόξας άξιον νίκης εχειν 
στρατόν, τοις Οΰγγροις συμπλέκεται καί πρός ολίγον καρτερήσας ΰπέστρεψε καί 
διωχθείς μέχρι πολλού ώς καί τό ήμισύ της στρατιάς άπωλέσας έξέφυγεν Β : καί δόξας — 
συμπλέκεται (cum Β) καί πρός βραχύ —γενναιότερον addito ώς ante άσυντάκτως (cum 
Am« Ρ) ser. Bekk 83 καί βασιλεύς τοίνυν AW ταύτα ένωτισάμενος V : ταύτα 
άκούσας Β έκεϊ Ρ 84 ένέτεινεν D όπως Μ Παίονες: Ούννοι Am^PW 
85 έκεϊθεν Μ χωρών Ρ Bekk έπανασταΐεν WDF a c post διαπραξάμενοι verba 
συμβιβασθέντες μετά τού βασιλέως, ώς ό καιρός τότε εδωκεν add. Β Bekk 86 τήν 
Βρανίτζοβαν D F BέλγpαδαBekk 87 έπανασκηνοΐ W 88 έχθρών : έθνών PN 
89 καί alt. om. V μηδέναουπι^ ser. Ρ άνθέλκοντα: άνθιστάμενον R 90 άξιόμαχον 
om. RMDF τήν είς "Α. : είς τήν Ά . W τήν της 'Αρμενίας D : τήν είς 'Αρμενίας F 
διάβασιν Ρ 91 είς: ές DFN "Αδωναν R 93 καί pr. om. M 94 αλλά — 
ύφαλον om. V 

79—83 καί δόξας — καταστρατευθέν: πρός βραχύ μέν κατηγωνίσατο τό πολέμιον, 
έπαναστραφέν δέ ώς άσυντάκτως υπό 'Ρωμαίων καταδιωκόμενον, ô πέπονθεν Ιδρασε b 
89 μηδένα b Bekk 
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πατέρα έζηλωκώς, ή γουν, δσα εκείνος ύπηγάγετο φρούρια πολέμων, ι 
ταϋτα ώς έκ φάρυγγος λύκου ποιμήν λοβόν ήπατος προσαπαιτών καΐ 
λαμβάνων εκ του των 'Αρμενίων κατάρχοντος, άλλά τη διπλόη των 
λόγων του Τορούση φενακισθείς καΐ τη αίμυλία των συνθηκών άπα-
λυν|θείς τά χαλινό μεταστρέψας εις Άντιόχειαν παραγίνεται, την της 5 
άπάσης Συρίας προκαθημένην καλλίπολιν. 

"Οντι δέ κατά Ταρσόν τω βασιλεϊ Μανουήλ ή του εξαδέλφου τούτω 
Άνδρονίκου έκ της είρκτής φυγή καταγγέλλεται, ής τό αϊτιον ην καί 
δσα μέν έρρέθη άνωθεν, ουδέν δέ ήττον τό έλευθεροστομεϊν άεί καί τό 
τή ρώμη των πολλών διαφέρειν καί ή εύ έχουσα πλάσις του σώματος ίο 
αξία ούσα του τυραννεΐν καί τό του φρονήματος άταπείνωτον, à δή 
πάντα πεφύκασιν οί κρατούντες ύποβλέπεσθαι καί κνίζοντα εχειν καί 
εως καρδίας αυτής βάλλοντα διά τό κατά τήν βασιλείαν περιδεές. διά 
ταϋτα τοίνυν, άλλά δή καί τό εν ταΐς μάχαις ενδέξιον καί τό του γένους 
έπίσημον (έκ γαρ του αύτοϋ πατρός 'Αλεξίου του τώ Μανουήλ προ- 15 
πάτορος δ τε τούτου πατήρ ό βασιλεύς ' Ιωάννης καί ό του Άνδρονίκου 
γενέτης ό σεβαστοκράτωρ προήλθοσαν Ίσαάκιος) όφθαλμοβολούμενος 
ή ν καί ύποπτος μάλιστα. 

Συνέβη δέ τι καί ετερον, δι ' ô τούτον εν φρουροί συνεΐχεν ό Μανουήλ. 
τώ βασιλεϊ τούτω τρεΤς ήσαν όμαίμονες, 'Αλέξιος, 'Ανδρόνικος καί ό 20 
πολλάκις ρηθείς Ίσαάκιος. τούτων οί μέν δύο τό ζην μετήλλαξαν ετι 
τοις ζώσι κατειλεγμένου του πατρός αύτοϊς καί βασιλέως ' Ιωάννου του 
Κομνηνού, έσάλευε δέ τάς του γένους διαδοχάς ό μέν Αλέξιος έπΐ μια 
Θυγατρί, ην καί είς γαμετήν γυναίκα ήρμόσατο ό του μεγάλου δομεστίκου 
'Ιωάννου υίός 'Αλέξιος, ών πέρι καί είπόντες εφθημεν, τώ δ ' Άνδρο- | 25 

8 καταγγέλλεται : a. 1158 autumno 

2 ώ ς — προσαπαιτών : cf. Nie. Or. 121, 8 S—6 τά — καλλίπολιν: cf. Cinnam. 
181, 8 sqq. 9 Ιρρέβη: p. 101, 66—73 10—11 καί — τυραννεΐν: cf. Cinnam. 
127, 12—15 21 πολλάκις ρηθείζ: vide Indicem s. n. 23—24 Ισάλευε— θυγατρί: 
cf. Apost. 8, 20 25 ών — εφθημεν: revera nihil de his scripsit noster 

VAP = a, W, RMDF = b 

3 άρχοντος A τη διπλόη : τή διπλή άπάτη Β : τή διπλοί] καί απάτη Bekk 5 
τήν διάνοιαν post άτταλυνθείς add. Ρ Bekk τήν om. V της om. AW 7 κϋρ 
post βασιλεϊ add. R τούτω: έκείνω AW: om. Ρ Bekk: τοΰδε RMDF 8 είρκτής: 
φυλακής Bekk ήν cum b om. Ρ 9—10 τό της £ώμης διαφέρον V 10 
τοϋ σώματος πλάσις V του om. Bekk 11 καί — άταπείνωτον om. V: καί τό 
άκατάδεκτον αύτοϋ Β 11—13 & — περιδεές om. WSc 11—14 & — τοίνυν om. 
Β 12 ύποβλέπειν Bekk κνίζον ΑΡ Bekk 13 κατά: περί Bekk 14 ταΐς 
om. W Bekk (iv πολέμοις Β) τό alt. om. W 16 ό βασιλεύς om. W 18 μάλιστα 
ύποπτος V 19 τι om. ΜΚ τούτον om. Ρ τή φρουρά YAW 21 τό: 
του Μ 22 αύτών Μ καί: τού D τού om. V 24 γυναίκα ήρμόσατο 
γαμετήν AW 25 'Ιωάννου om. ΥΝ: Άξούχ 'Ιωάννου Β ών: ού Β 

8 ήν om. b Bekk 9—18 ούδέν — μάλιστα om. b 
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νίκω θυγατέρες έγεγόνεισαν τρεις, Μαρία, Θεοδώρα καΐ Ευδοκία, καΐ 
υίείς δύο, ' Ιωάννης τε καί 'Αλέξιος, των θηλειών τοίνυν ή Ευδοκία τόν έκ 
παρθενίας όμευνέτην άποβαλοΰσα θανάτω άνοσίως Άνδρονίκω συν-
ήρχετο, où κρύβδην, άλλ' άνέδην. καί τοις έπιτιμώσιν Άνδρονίκω διά 

80 τό της συνουσίας άθέμιτον ή άφ' έστίας μίμησις πρόχειρος είς άπόλογον 
ή ν, καί χαριεντιζόμενος άνθυπέφερεν ώς φιλεϊ τό άρχόμενον έξομοιοΰσθαι 
τω άρχοντι καί τά της αυτής όμοστοιχεϊ καί συνφδει πως κεραμείας, είς 
τόν έξάδελφον άποσκώπτων ταϋτα καί βασιλέα τον Μανουήλ ώς 
όμοιοπαθέσιν υποκύπτοντα πάθεσιν ή γουν καί χείροσιν άλισκόμενον, 

35 εϊπερ ό μέν άδελφοϋ θυγατρί συνουσίαζεν, ό δ' 'Ανδρόνικος έξαδέλφου 
παιδί σνγκατέκειτο. 

Τό γουν τοιούτον ούτε τω Μανουήλ ήνδανε καί τούς έκ γένους τής 
γυναικός μαίνεσθαι έποίει κατ' 'Ανδρονίκου καί διαπρίεσθαι άτεχνώς, 
έκ του πλείονος δέ τόν τής Ευδοκίας όμαίμονα Ίωάννην, δς τή του 

40 πρωτοσεβαστοΰ καί πρωτοβεστιαρίου έκυδρουτο τιμή, καί τόν έπ' 
άδελφή τή Μαρία ώσαύτως γαμβρόν τόν Καντακουζηνόν Ίωάννην. 
πολλαί μέν ουν, ώς εΐκός, έπιβουλαί κατά του 'Ανδρονίκου αί μέν ένδό-
μυχοι ήσαν καί σκότιοι τυρευόμεναι, αί δέ καί προδήλως τολυπευόμεναι · 
άλλά διέλυε ταύτας ώς ίστόν άράχνης 'Ανδρόνικος και ώς παιδίων επί 

45 ψάμμου αθύρματα διεσκέδαζεν, ανδρεία τε τή σφετέρα πίσυνος ών καί 
κατά σύνεσιν [ των έναντίων ύπερφέρων έπι πολύ καί όσον αί άλογοι 
φύσεις των λογικών ήττηνται, ώστε καί συμβάν ούτω πολλάκις προσ-
πλακείς έτρέψατο τούτους, τά φίλτρα τής Εύδοκίας γέρας άρνύμενος. 

ΤΗν δ' δτε καί αύτός μέν έπί σκηνής τή γυναικί κατά Πελαγονίαν 
50 σννεπλέκετο, οί δέ καθ' αίμα τή Εύδοκία προσήκοντες περιστάντες, 

ώς τοΟτο έγνωσαν, μετά συχνών οπλοφόρων έτήρουν τήν εξοδον 

49 ήν δ'δτε: hieme a. 1154/1155 (cf. Cinnam. 129, 1—130, 21) 

30 άφ' έστίας: Zenob. 1, 40 31—32 φιλεΐ —· άρχοντι: mihi graece aliunde non 
notum; cf. Otto, s. v. rex 6 32 τής αυτής . . . κεραμείας : cf. Macar. 8, 15 44 
ώς — άράχνης: cf. Is. 59 ,5 ώς—άθύρματα: cf. Horn. O 362—4 

VAP = a, W, RMDF = b 
26 âyévovTO YAWSc 27 

ulol VF Bekk: υΐέες D 28 άποβαλομένη V 29 άναΐδην VRN 30 της om. 
V 35 άδελφής VAB θυγάτριον V 37 τό γοϋν τοιούτον: τοιούτο γουν 
Am«yp: τοΰτο ουν Ρ ήνδανε: ήρεσκε APW άττήρεσκε (omisso ούτε) Sc 
39—41 τόν — Ίωάννην: τούς Εύδοκίας όμαίμονας Ίωάννην τε καί 'Αλέξιον Ν 39 
τη: τήν AW: τό Μ 41 τη Μαρ(ς< ώσαύτως: ώσαύτως τής Ευδοκίας AW 42 
ούν om. R 43 al — τολυπευόμεναι om. R τολυπευόμεναι Am»: καττυόμεναι 
AW 45 ψαμμάθου Ρ 46 έπί om. Ρ Bekk 47 ήττηντο Ρ καί om. Ρ 
48 τούτους τά : αύτούς καί W τω φίλτρω R γέρας άρνύμενος Am*YP : είς γέρας 
δεχόμενος AW 50 σννεπλάκη Μ: συγκατεκλίνετο Amspyp τήν σκηνήν post 
ττεριστάντες add. APW Bekk 

29—36 καί — συγκατέκειτο om. W b Sc 42 κατ' 'Ανδρονίκου b 
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ώς αύτίκα μάλα τούτον διαχειρισόμενοι. οϋκ ελαθε ταΟτα τήν Εύδο-
κίαυ, καίπερ εφ' έτέροις τόυ νουν έχουσα ν, είτε διαγγελθέντα παρά 
του των εκ του γένους, εϊθ' έτέρως τόν κατά του φθορέως αύτής λόχον 
γνωρισάσης · ή ν δε κάκείυη δραστήριον τό φρονεϊν, ούμενοϋν κατά 55 
γυναίκας πλουτούση τήν σύνεσιν. διασαφεί τοίνυν τήν έπιβουλήν ξυγ-
κατακειμένψ τω Άνδρονίκω. ó δέ διαθροηθεις έττΐ τφδε τω ρήματι 
ΙξανέΘορέ τε αύτίκα της κλίνης καΐ τήν επιμήκη διαζωσάμενος μάχαιραν 
διεσκοπεΐτο τό ττοιητέον. ή μέν ούν ύπετίθει τω έρωμένω γυναικείαν 
Οποδϋναι στολήν κάν τω έπιτάξαι αύτήν τινι των προκοίτων καΐ βο 
κατευναστριών γυναικών λαμπτήρα είσενεγκεΐν τη σκηνή προς όνομα 
καλέσασαν καί ούτως είς έξάκουστον, ώς και τοις ελλοχώσι τήν ταύτης 
έυηχηθήναι φωνήν, εύθέως έξελθεϊν καί λαθεϊν. τω δέ ούκ ήρεσκεν ή 
παραίφασις, έκτρεπομένω μέν και τό άλώναι κάπΐ τόν βασιλέα έπισπώ-
μενον της κόμης άγεσθαι άγεννώς, καί Θάνατον δέ ούχ ήττον | ύφορω- 65 
μένω τόν γυναικώδη καί άκλεα. ούκούν τό ξίφος γυμνώσας καί δούς 
τοϋτο τή δεξιά εφάλλεται τήν σκηνήν έγκαρσίως διατεμών καί εν ivi 
πηδήματι Θετταλω άντικρυς υπερβαίνει τόν τε ξυγκείμενον τή σκηνή 
τυχόν ούτω θριγγόν καί δσον έπεϊχον οί πάσσαλοι καί οί σχοϊνοι 
χώρον, ώς άχανεϊς γενέσθαι τούς ενεδρεύοντας καί τό εκ του διαδραναι 70 
σφδς τό θήραμα τραύμα είς θαύμα μετενεγκεΐν. 

Ταύτα τε ούν άκουόμενα τόν αύτοκράτορα ύπέθραττε Μανουήλ καί 
at διαβολαί δέ δσα καί ρανίδες ενδελεχείς εκοίλαινον ές ύποδοχήν των 
κατά του ενδιαβαλλομένου επιχεομένων τήν τού ένηχουμένου ψυχήν 
καί άπήγον κατά βραχύ ού είχεν ούτος είς τόν άνδρα ζωπύρου φιλίας 75 
καί ώς άληθή ενήγον τά λεγόμενα παραδέχεσθαι· μηδέ γάρ πάμπαν τήν 

68 πηδήματι θετταλω: cf. Eust. In Dion. Pe-
rieg. 427 p. 179 Bernhardy 72—76 το(0τα — παραδέχεσθαι : cf. Cinnam. 126, 
19—21; 127,5—8 73 δσα — έκοΐλα ινον : cf. Choiril. Sam. fr. 10 E G F p. 271 
76—77 μηδέ — άπόλλυσθαι : cf. Hes. Op. 763 

VAP (usque ad 54 έτέρως) = a, Ρ (ab 54) W, RMDF = b 
52 ούκ: άλλ* ούκ Ρ Bekk 54 έκ τοΰ: ίκείνου W τοΰ om. Μ έκείνη post 
γένους APW Bekk φονέως M 55 γνωρισάσης : διεγνωκυίας AW : γνωρίσασαν 
Am«yp Ρ : γνωρίσασα Bekk δέ: yàp Ρ Bekk ούμενοϋν codd. 56 τήν έπιβου-
λήν (hab. Β) : ταύτα V 56—57 ξυγκ. (σνγκ. Bekk) τ. Άνδρ. τ. έπιβ. Ρ, ubi 
τ. έπιβ. suppl. i. mg., Bekk σνγκ. V suppl. Am« om. W 59 Εύδοκία post 
ούν add. AWB ύπετέόη W 60 καί έν τ ώ ταύτην έπιτάξαι τινί AW 61 λαμπρώς 
V 62 eis om. APW: ώς Μ ώς om. Ρ καί om. Bekk 63 ήρκεσεν R 
64 άλωθήναι W έπισττασάμενον R 65 άγεσθαι A m W : άπενεχθήναι AWSc 
ύφορωμένον R 67 έφάλλεται VAmerypPPcWSc : διάλλεται Α έν om. V 68 
τε: τότε R κείμενον W 69 εϊχον Μ 70—71 καί τό διαδραναι σφδς τό 
Θήραμα Θαϋμα καί θέαμα ήγεϊσθαι καινόν Ρ Bekk Θαϋμα — καινόν hab. A m W 
72 τε om. F : μέν Bekk τόν: καί τόν V 73—74 ές — τοΰ i. r. et 74—75 
ένδιαβαλλομένου— άπήγον i. mg. Ρ 75 ές D F 76 λεγόμενα: γενόμενα R 

62 καί alt. om. b Bekk 67 άφάλλεται b Bekk 
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φήμην άπόλλυσθαι, μηδέ εική λύουσαν το τττίλον άμφιπεριτροχάζειν 
τοιάδε τά κατ' 'Ανδρόνικου, ώς άρα ουδέν τι διαβόλου γλώττης χεί-
ριστον ένέφυ τοις άνθρώττοις έτερον κακόν, εΐκότως ουν καί Δαυίδ ό 

80 φιλωδός καί φιλόψαλμος εν πλείστοις των αύτοΰ θεοπλόκων καί ήδυ-
φραδών ειδυλλίων διασύρει ταύτην καί κωμωδεϊ, στηλογραφών άτεχνώς 
την έξ έρημης ταύτης Ισχύν καί ρυσθήναι των έλίκων αυτής έπευχόμενος. 
τω τοι καί ό Μανουήλ ώς άρκυσι ληφθείς οίς ήσαν του Άνδρονίκου 
πολλάκις οί προς γένους αυτω κατεπάδοντες εκών άέκοντί γε θυμώ 

85 τίθησιν αυτόν έν φρουρά καί ποδοκάκαις σιδηραΐς ασφαλίζεται άρρήκτοις 
ώς ένήν καί άλύτοις. 

"Εμενε ν ουν έφ' | ικανό ν χρόνο ν τη φυλακή κακουχούμενος. θερμουργός 
δέ ών καί ανθρώπων πολυτροπώτατος κάν τοις άπόροις ποριστικός 
καί εϋμέΟοδος παλαίτατον κατανοήσας υπόνομον καθ' δν εΐργνυτο 

90 οΐκίσκον (πύργος δέ ούτος ήν έκ πλίνθου άπας όπτής) ΰπεισι τούτον, 
ταις χερσί πρότερον ώς άμάλαις ή σκαλίσι διαμησάμενος τά προς την 
είσοδον καί την εξοδον, ώς εϊεν άνύποπτα. ένστάσης τοίνυν ώρας 
αρίστου, αϊ θύραι του δεσμωτηρίου παρά των φρουρών άνεωγεσαν 
καί τό δεΐπνον εύτρεπές παρεισήγετο, οΰδαμοϋ δέ φαινόμενος ήν ό 

95 δαιτυμών. περιεβλέπετο γοϋν τοις φύλαξιν ή φρουρά, μή που τι ταύτης 
1 άποθραύσας ή διατορήσας ό πολύμητις 'Ανδρόνικος ωχετο. ώς δ' 

ούδ' όλως ή ν ούδέν λυμανθέν, ού θαιρός, ού φλιά, ούτε μην ούδός 
των πυλών, ούκ όροφος, ούκ οπισθόδομος, ούδ' ή σιδηρόδετος άνα-

87 εμενεν —κακουχούμενος: ab initio a. 1155 usque ad autumnum a. 1158 

82 ρυσθήναι—έπευχόμενος: cf. Ps. 119, 2 84 έκών—Θυμώ: cf. Horn. Δ 43 

VA = a, PW, RMDF = b 

77 λυοΰσαν εική V 77—78 άμφιπεριτρ. έττίβουλον τόν Άνδρόνικον AW: 
άμφιπεριτρ. αυθάδη καί βασιλειώντα τόν Άνδρόνικον AmsYP Ρ Bekk διά ταύτα ό Μα-
νουήλ ϋπέβλεπε τόν Άνδρ. ώς βασιλειωντα καί έττίβουλον, καθώς πολλοί τούτον διέ-
βαλλον Sc 78 τά om. Μ τι: της Ρ 80 ττλείοσι Aa c 81 διασύρειν R 
82 έρημου Ρ Bekk ϋττευχόμενος R 83 του om. Υ (ήσ)αν sscr. et του i. r. Ρ 
84 ττρός: έκ V γε om. R 85 σιδηραΐς: ίσχυραΐς V 86 άλύκτοιςν 88 δ ' Ρ 
89 εΰμήχανος VB παλαιών Ν Β υπόνομον A m W : στενωπόν Α 91—92 ταϊς — 
άνύποπτα: παραπετάσματι την ώαν καλύψας ώς είη άφώρατος A m W P : ταΐς χερσί 
διασαλεύσας τά πρός την είσοδον καί τήν εξοδον Sc την είσοδον καί τήν εξοδον: 
την κάθοδον καί τήν ανοδον V τά — ά ν ύ π ο π τ α : τά πρός τήν κάθοδου οίκονομήσας 
καί ανοδον όπως ευι άνύποπτον Β 93 άριστης Α 94 ευπρεπές RM 95 τις 
D F 1 (δια)τορ(ήσας) Ρ ΐ Γ: διατηρήσας AMD οϊχοιτο Bekk 2 ούδέν όλως 
ήν ούδαμώς Bekk ουδός : όδός R : είδος Μ : ούδε Κ 

92 καί τι (καίτοι R) προεκπετάσας (προσεκπετάσας RKN) επιπλον (έπΐ πλέον R) 
post άνύποπτα add. b Epit. Bekk 
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φωτίς, ούκ άλλο των ττάντων ούθέν, άνφμωζον διωλύγιον, τήν δψιν 
δνυξιν εδρυπτον, ώς δν έφρούρουν ουκ εχοντες, μηδέ τόν τρόπον ή τόν 5 
τόπον κατανοοΰντες, καθ' δν εστίν άποδράς. 

Δήλα ταΟτα τή βασιλίσση καί τοις έν τέλει και δσοι τήν βασιλική υ 
άμφεπονουντο ποιοΟσιν αύλήν. ούκουν ό μέν ώς φυλάξω ν τάς αίγιαλί-
τιδας πύλας εστέλλετο, τω δέ ή των χερσαίων έπετέτραπτο φυλακή, 
άλλος τους λιμένας διηρευνδτο, ετερος άλλο τι μέρος τής πόλεως άπο- 10 
λαβών άνε | ζήτει τόν δραπέτην Άνδρόνικον. ουδέ αί άμφοδοι ήσαν 
άδιασκόπητοι, ούδ' αφύλακτοι αί τρίοδοι. συχνά δέ καί κατά πδσαν 
χώραν τα βασίλεια διίπτατο γράμματα άφαντον άπαγγέλλοντα τόν 
Άνδρόνικον καί σχολήν έπίμονον έπιτάττοντα, δπως άλούς έπανα-
πεμφθή. 15 

ΈπΙ δή τούτοις καί ή τούτου συλληφθεϊσα γυνή ώς τής φυγής 
συνίστωρ τω δεσμωτηρίω παραρριπτεϊται, έν ώπερ καθεΐρκτο 'Ανδρό-
νικος, ώς έκεϊσε τίνη δίκας τής φιλανδρίας, ένθα ó ταύτης συνείληπτο 
σύζυγος, φ υπέθετο τήν δραπέτευσιν. έλάνθανον δέ άρα καί Άνδρό-
νικον πεδήτην ώς πρότερον εχοντες καί μάτην εις γυναίκα ταλαίπωρον 20 
τόν χόλον έκχέοντες καί τα προς χάριν Άνδρονίκω ποιουντες· έξαναδύς 
γάρ ούτος τής γής καί τόν ύπόνομον άπολελοιπώς τή γυναικί έντυγ-
χάνει, δόξας δσα καί δαίμων τά πρώτα ύποταρτάριος ή νεκύων άμε-
νηνδν ίνδαλμα καί διαταράξας τ φ άέλπτω τής θέας τήν άνθρωπον. 
καί προσπλακείς έδάκρυσε μέν, πλήν ούχ δσον ήθελον αί συμφοραί καί 25 
τά τότε δυσαχθή συναντήματα φειδοΤ του μή τόν θρήνο ν άναβήναι είς 
ώτα τοις δεσμοφύλαξι. καί δή έφ' ίκανόν συγγεγονώς τή εύνέτιδι κατά 
τήν φρουράν καί έγκύμονα ταύτην έκ τής τότε συνουσίας άπεργασά-
μενος, έξ ής καί παιδός άρρενος άκούσοι πατήρ, τόν Ίωάννην λέγω, φ 
καί βασιλείας Ανδρόνικος μετέδωκεν επειτα, ώς ó λόγος εΐπη κατά 30 
καιρόν, έκεϊθεν αναχωρεί, οία των φυλάκων μηκέτι κάπί τή γυναικί 
οίαν καί έπ' αύτφ τής φρουράς παρεχομένων άκρίβειαν. 

13 διίπτατο γράμματα : a. 1158 autumno 

30 εΐπη : cf. p. 315, 77 sqq. ; 318, 23 

VA = a, PW, RMDF = b 
4 -n post άλλο add. Ρ Bekk απάντων 

VFK Bekk ούδέν R 7 καί δήλα V 7—8 ταύτα ποιοϋσι τή βασ. . . . άμφεπ. 
αύλήν Bekk 8 ποιοΟσιν om. Pac WRMDF 9 έπέτραπτο R 10 της πό-
λεως μέρος Bekk 12 οΰδ' — τρίοδοι om. VB καί om. Μ: hab. post χώραν V 
13 διίπταντο V 14 χολή ν R 16 συλληφθεϊσα τούτου D ώς om. MDF 
18 τίσει V: τίννη APWM: τίννει DF 20 Ις V 21 χέοντες V : έκχέαντες Μ 27 
συγγενόμενος Ρ 28 άπεργάσατο W 30 βασιλείαν Μ 32 καί om. V 

20 πεδήτην om. b 22 τής γής: του θόλου b Bekk 22 έκλελοιπώς b Bekk 
26 δυστυχή Ρ b Bekk 
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Γενόμενος δέ κ α τ ά τ ά Μελάγγε ια συλλαμβά | νεται ι ταρά τ ο υ 
σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ , δ τ ω ή ν Νικαίας έπίκλησις · καΐ είχε π ά λ ι ν α υ τ ό ν κ ο υ σ τ ω δ ί α 

35 μείζων και χε ίρων τ η ς προτέρας φρουρά καί π ο δ ο π έ δ α ι σ ιδηραϊ δ ι π λ α ΐ . 
ΤαΟτα ουν ώς ή γ / έ λ η τ ω Μανουήλ κ α τ ' Άρμεν ίαν ετι σ τ ρ α τ ο -

πεδεύοντι , στέλλεται ό λογοθέτης τ ο υ δρόμου ' Ιωάννης ό Καματηρός, 
καί τ η ν τ ο υ άνακτος μέν δσον ο ύ δ έ π ω π α ρ ο υ σ ί α ν εύαγγελισόμενος καί 
τ ά σ υ μ β ά ν τ α δέ κρειττόνως διασκεψόμενος καί π α ρ α δ η λ ώ σ ω ν βασιλεϊ 

40 σαφέστερον. 
Οί δ ' Ά ν τ ι ο χ ε ϊ ς τ η ν άφιξιν τ ο υ βασιλέως τ ά π ρ ώ τ α μέν ά γ α π η τ ώ ς 

ουκ έδέχοντο, ά λ λ ά καί λ ίαν βαρέως εφερον καί ό π ω ς έσκέπτοντο ά π ο -
πέμψαιντο* ώς δέ κωλύειν ουκ ήν, ο ύ δ ' άναλύειν όλως τ ά δεδογμένα 
έκείνω, ού μόνον τ ω ν π υ λ ώ ν διεκχυθέντες μετά δουλικού σ χ ή μ α τ ο ς καί 

45 φρονήματος ϋ π η ν τ ί α ζ ο ν , ά λ λ ά καί τ ή ν εϊσοδον α ύ τ ω ές τ ό π ο μ π ι κ ώ τ ε ρ ο ν 
διεσκεύασαν, τάς τε α γ υ ι ά ς καί άμφόδους έπ ίπλο ι ς καί τ ά π η σ ι διεκόσμουν 
καί δένδρων νεοδρέπτοις κλωσί κ α τ η γ λ ά ϊ ζ ο ν , τάς τ ώ ν λε ιμώνων καί ανθέ-
ω ν χ ά ρ ι τ α ς ές τ ό ά σ τ υ μέσον μετακηπεύοντες καί φιλότιμον α ύ τ ω τ ή ν 
π ρ ό ο δ ο ν σχεδιάζοντες, ο ύ χ ό μέν, ό δ ' ou, ά λ λ ' ο ΐ κ ή τ ω ρ ά π α ς ά π α ξ α -

50 π λ ώ ς , ώς παρε ϊνα ι καί Σύρον ό ψ ο φ ά γ ο ν καί λ η σ τ ή ν "Ισαυρον καί π ε ι ρ α τ ή ν 
Κίλικα καί ί π π ό τ η ν κοντοφόρον Ί τ α λ ι ώ τ η ν , όμοϋ καί ι π π ο ν ύ ψ α ύ χ ε ν α 
καί Οπέραυχον φρόνημα π α ρ ω σ ά μ ε ν ο ν καί β ά δ η ν π α ρ ι ό ν τ α τ ό ν θρίαμβον. 

Ό ρ ω ν δέ τ ό έκ τ ώ ν Λα | τ ί ν ω ν έκεϊσε σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ν μέγα τ ω 
δόρατ ι έγκαυχώμενον καί τ ω τ ο ύ τ ο υ ένδεξίω φ υ σ ώ ν ά γ κ ω ν ί σ μ α τ ι 

55 π α ι δ ι α ς ήμέραν συνθηματίζεται δ ι ' ά σ ι δ ή ρ ω ν δορατ ισμών . 
Ώ ς ουν ή προθεσμία ένειστήκει, άρ ιστ ίνδην τ ώ ν 'Ρωμα ϊκών έξάγει 

κ α τ α λ ό γ ω ν τούς περί τ ό κραδαίνειν δ ό ρ α τ α εύφυεΐς καί δσοι π ρ ο ς 
α ύ τ ό ν τ ό γένος άνέφερον. εξεισι δέ καί αυτός , ύ π ο σ ε σ η ρ ώ ς β ρ α χ ύ καί 
π ρ ο ς τ ό σύνηθες μειδίαμα ύγραινόμενος, ές πεδ ίον ύ π τ ι ά ζ ο ν καί ίκανόν 

βο ά ν τ ι τ ά ξ α ι δισχιδείς ί π π ό τ ι δ α ς φ ά λ α γ γ α ς , τ ό δόρυ μετεωρίζων, χ λ α μ ύ δ α 

37 στέλλεται : a. 1159 ineunte 45 Manuel Antiochiam ingressus est die Paschatis 
(12. 4.) a. 1159 

VA = a, PW, RMDF = b 

33 Μαλάγγεια Ρ: Μελάγεινα Β 34 ή έπΙκλησις W 36 γοϋν W ήγγέλλη 
AWMD: ήγγέλθη F Bekk 'Αρμενίας W ετι om. VB 38 εύαγγελισόμενος 
παρουσίαν DF 41 τά μέν πρώτα R 41—42 ουκ άγαπητώς V 42 έσκέπ-
τοντες R 43—44 έκείνω τά δεδογμένα V : τά δεδογμένα αύτω Β 46 διεκόσμουν : 
διεσκόπουν R 48 διακηπεύοντες V Bekk: κατακηπεύοντες W 50 Ίσαυρόν 
Bekk 53 καί post δέ add. AWRMDF Bekk, non vero Epit. Β των om. WNB 
54 άγωνίσμαπ V Bekk 56 προσθεσμία WR: πρεσβεία D : προσθεμία Β 57 
κερδαίνειν R ευφυείς : δεξιούς A m WP 58 Ιξεστι W καί αύτός ό βασιλεύς 
AWSc: καί βασιλεύς αύτός Ρ 59 μειδίασμα R 60 δισχιδείς: καί σχιδής Μ 
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ήσθημένος άστειοτέραν περί τον δεξιόν ώμον περονουμένην καΐ άφιεΐσαν 
έλευθέραν τήν χείρα κατά τό πόρπημα. ώχει δέ αυτόν ίππος πολε-
μιστή ριος καλλίθριξ καΐ χρυσοφάλαρος, δς ήρέμα ίπτογυρών τον αύχένα 
καί ύποσκαίρων τ ώ πόδε, ώς δρόμων έρωτιών, οίον άνθημιλλδτο τ η 
του ίππότου λαμπρότητι. καί έκάστω δέ των συγγενών καί όσοι 65 
διαγωνίζεσθαι άλλοι τοις ' Ιταλοις επεκρίθησαν λαμπροφορεϊν έπέταξεν 
ώς ένήν. 

'Εξήλθε δέ καί ó πρίγκιψ Γεράλδος λευκοτέρω χιόνος εποχος ΐππω, 
άμπισχόμενος χιτώνα διάσχιστον ποδηνεκή καί πΐλον άνέχων επί 
κεφαλής κατά τιάραν επικλινή χρυσώ κατάπαστον. συνεξίασι δέ καί | 70 
oi άμφ' αυτόν Ιππόται, πάντες άρεϊκοί τήν Ισχύν, εύμήκεις τα σώματα. 

Ώ ς δ' εφριξεν έγχείησιν ή μάχη αίματος άγευστος, συνεττλέκοντο 
εκθύμως έξ άμφοΐν ίκανοί αλλήλους διαδορατίζοντες καί τούς κατ' αυτών 
άκοντισμούς ύττεκκλίνοντες. δτε καί ήν ΐδεΐν κατά τόν άχαλκον εκείνον 
"Αρεα ττή μέν κύμβαχον έπίβρεχμόντε καί ώμους άνατρεπόμενον, αλλοσε 75 
ίππείας άστράβης έκσφαιριζόμενον, άλλον ττρηνή, έξυπτιάζοντα ετερον, 
άλλον μεταβαλόντα τά νώτα καί προτροπάδην φεύγοντα. ò μέν 
έχλώριζεν ύπό δέους τόν άκοντίζοντα δεδιώς καί τ ω σάκει πας ένεθάπ-
τετο, ò δέ άνθηρός ήν τόν άνταγωνιστήν κατεπτηχότα όρών. τό δέ του 
αέρος ρόθιον τ η δρμή τών ίππων τεμνόμενον ήνέμου τάς σημαίας καί 80 
λιγυρόν ύπεσύριττεν. είττευ αν τις ουκ άκόμψως, ττρός τήν τηνικαυτα 
διάχυσιν άττιδών, Άφροδίτην "Αρεϊ συνελθείν, τη δ ' Ένυοΐ ιτροσ-
ιτλέκεσθαι Χάριτας· ούτω τά τότε παίγνια μίγμα ποικίλου καλοϋ 
έτύγχανεν όντα. έποίει δ' άμιλλδσθαι καί παραλογώτερον 'Ρωμαίους 
μέν τό ύπερφέρειν βούλεσθαι τών Λατίνων καί κατά τήν τών δοράτων 85 
άγκοίνησιν και βασιλέως αύτου όφθαλμοί άγωνοθέται τών δρωμένων 
γινόμενοι, 'Ιταλούς δέ ό άεί ορθός αύχήν καί τό Οβρίζον φρόνημα, Ιτι γε 
μήν τό μηδ' όλως άνέχεσθαι 'Ρωμαίους κρατειν τόν δια κοντών πόλεμον. 

72 Ιφριξεν — μάχη : cf. Horn. Ν 339 75 έπΐ — ώμους: cf. Horn. E 586 

VA = a, PW, RMDF = b 

62 ττόρτημα R: πύρπημα M 64 δρόμου V 65 ίτΓΓτότου : ÎTTTTOU RM : άναβάτου 
(ex Β: άναβάτην) Bekk 65—66 όσοι άλλοι τοις Ίταλοϊς άνταγωνίζεαθαι Ιπεκρί-
θησαν A m WP 66 δλλοι om. D λαμπρειμονείν PSc: -ειμονεϊν As: λαμττροειμο-
νεϊν W 68 Γελάρδος VA"» ? ΚΝ : Γηράλδος Α Ρ ° Ρ : Γεράρδος DF Sc Bekk : Γιράρδος Β 
69 άμττεχόμενος PWR ττοδηνεμή R: ττοδηνικη Μ Ιχων Ρ Bekk 70 κατά: 
καί V 72 έγχείρησιν Μ ή μάχη έγχείησιν R άγευστος αίματος W Bekk 
75 δλλον V : άλλοτε PMDac : άλλωσε F 77 άλλον om. V καί ó μέν V 79—80 
τό — ρόθιον . .. τεμνόμενον: ό δέ γε άήρ .... τεμνόμενος Ρ: ό — άήρ i. mg. τεμνόμενος 
ex — ον A : τό — ό̂θιον . . . τεμνόμενος W 80 ó̂Otov : όρθιον V 81 έπεσύριτ-
τεν R ούκ άκόμψως : άνακόμψως Μ 82 συμπλέκεσβαι Bekk 84 έτύγχανον Ρ 
Sc 85 τήν om. MD 88 καί post μήν add. V 

78 ένέβαπτο b 
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Βασιλεύς δέ otÛTÔs σύνδυο ίππότας προσούδισε, καθ' | ένός μέυ 
90 έπελάσας τον ητττον καί το δόρυ κραδάνας, εκείνου δέ συγκαταβαλόντος 

τον σύνεγγυς τ η ρύμη του διακοντίζοντος. 
Πλήσας ούν έπ' άνδρεία τούς ΆντιοχεΤς θαύματος, όψεσι παρειλη-

φότας άπερ άκοαϊς ένηχοΟντο πρότερον, εγνω παλινωδίαν δσαι πρός 
την Κωνσταντίνου τραπόμενος. ?νθεν τοι καί ώς δια φιλίας μέλλων 

95 ΐέναι διαφίησι τό στρατόιτεδον, δπη φίλον έκάστω μεθίστασθαι. τούτο 
1 δέ μή καθ' ηγεμόνα, όποιος ην, αύτός βουλευσάμενος ελαθε παραπολέσας 

τό πολύ τοϋ στρατού καί κακώς τό κατ' ούράν διαθέμενος · ή γάρ προς 
πορείαν όξεΐα τούτου ροπή καί ή προς τά οικεία ήθη των στρατιωτών 
αχαλίνωτος απαρσις καί άλόγιστος ουκ ολίγα των ταγμάτων δια-

5 λυθέντα παρελυμήνατο, των Τούρκων έπεισπεσόντων αθρόως αύτοις, 
ώς πείρα γνώναι τ ω τότε πολλούς, οίον αγαθόν ή προμήθεια, τήν δ' 
ύστεροβουλίαν πρδγμα άνόνητον και άξύμφορον, καί ώς κρεΐσσον τό 
μεθ' ήμέραν, εΐ σώζει καί δίδωσιν εΰκλειαν, του κατασπώντος αύτίκα είς 
θάνατον, καν ύποσαίνη χρηστότητι. τάχα δ' αν καί είς χείριστον 
προέβη τά οϊκτιστα, εΐ μή βασιλεύς επαναστραφείς τών Τούρκων αν-
έστειλε τήν φοράν καί προύπεμψε τά στρατόπεδα μεθ' οίας εδει συν-
τάξεως πρότερον δτε καί λέγεται τοΤς τών πεσόντων έπιστάντα 
πτώμασι καί τό πλήθος τών διαφθαρέντων δσον κατανοήσαντα πλήξαί 
τε τ ή χειρί τον μηρόν άχθόμενον καί περιψοφήσαι τά χείλη πυκνά καί 

1 5 άνοι|μώξαι βύθιον και δακρΟσαι (ταΰτα δή τά τών παθαινομένων 
σημαντικά επί τοις όρωμένοις ή καί ένωτιζομένοις άλγεινοϊς θεάμασι καί 
άκούσμασι) καί όρμήσαι μεν τό εν όφθαλμοίς άναμαχέσασθαι όνειδος, 
γενναϊον δέ τι έξ ύπογυίου δρδσαι μή έχοντα όδου της προκειμένης 
αύθις εχεσθαι. 

20 Ό δέ μή τοις ύψηλοΐς μόνον καί εθνών καί πόλεων δυνάσταις λοξό ν 
άεΐ ένορών φθόνος καί τούς έπιβούλους τρέφων άεί έγγύς, άλλα καί τοις 

93 εγνω: post dies octo, i. e. die 20 mens. Apr. a. 1159 

92—93 όψεσι — πρότερον: cf. p. 253, 88 94—19 ένθεν — εχεσθαι : cf. Cinnam. 
188, 21—191, 6 

VA = a, PW, RMDF = b 

90 άπελάσας W: έλάσας Sc 
Bekk τόν: τήν M δέ om. Aac 94 Κωνσταντινούττολιν V 95 δπωζ V: ÒTTO» 

Bekk δττη φίλον: δ πεφίλου R έκάστη Μ 1 μή: où W 2 τό: τά Ρ 
Bekk: τε R 5 άθρόον V τω: τό Bekk 6—7 ή δ' υστεροβουλία V 7 
•πρδγμ' Μ 7—8 κρεΐσσον τό μεθ' ήμέραν AmW: κρείσσων ή is ctöpiov άναβολή AW 
7 τό om. Ρ 8—9 αύτίκα έ$ θάνατον Am«: eis θάνατον σήμερον A etç om. R 
9 ύποσαΐνει ΡΜ 10 προύβη Ρ Bekk 11 Ιδεί: έδειξε R 14 τε Ps 15 τά 
om. Pac RMDF παθηναμένων Ρ: σθαινομένων Μ 17 καί όρμήσαι: ένορ-
μήσαι W 21 άεί alt. om. VB Epit. 
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μετριωτέροις έπιφυόμενος, οϋ/τος ουδέ τον Στυππειώτην Θεόδωρου της 
παρά βασιλεΐ παρρησίας εϊασευ άμετάθετον, άλλά πνεύσας καταιγιδώδες 
καί άγριο ν ò δυσπάλαιστος πολλάκις μεν του στάσιμου στυφελίξας 
μετήνεγκε, τέλος δέ καί ανέτρεψε καί είς πτώμα κατήνεγκεν οΐκτιστον. 25 

Παρενείρω δέ και τά τοιάδε τη ίστορία δεικνύς τοις άναγινώσκουσιν, 
ώς καν άσυλλόγιστόν τι πράγμα καί δυσφύλακτον ή πονηρία, χρήναι 
yoöv ώς εξόν ύποβλέπεσθαι των άντιτέχνων όπόσοι τον μέν τρόπον 
ούκ ελεύθεροι, τό δέ ήθος ύποκαθήμενοι και την Υλώτταν τη καρδία 
πλουτοϋντες άντίφθογγον, προ πάντων δέ τιθέναι τω στόματι φυλακήν 30 
καί μη εδν την Υλώτταν προπετώς εκπηδδν του ερκους τών οδόντων 
καί του τών χειλέων έπιτειχίσματος, άπερ οία διπλούν περίβολον ή 
φύσις ταύτη περιεγύρωσεν. 

Ό γάρ τοι τότε λογοθέτης του δρόμου ό Καματηρός Ιωάννης ούχ 
οίός τε ών στέγειν την ές τον Στυππειώτην της τύχης εύμένειαν καί 35 
τήν άκροτάτην τοϋ βασιλέως ροπήν καί τό τω μέν άπαντα τον χρόνον ] 
της ές τον κρατούντα παρρησίας τε καί παρουσίας είναι καιρόν καί 
έξεΐναι δακτύλω μεταφέρειν πάντα καί νεύματι, αύτω δέ κατά τακτάς 
ώρας τήν ές αύτόν άνεωγέναι πυλαίαν καί τάλλα, όσα τω μέν Στυπ-
πειώτη καί μόνον βουληθέντι άνύσιμα, τω δέ ούδ' δναρ διά του 40 
φανταστικού έφιπτάμενα καί διά τοϋτο τοϋ φθόνου γινόμενα ύπεκκαύ-
ματα καί εως τοΟ ταμείου πλήττοντα της καρδίας, σκαιωρει κατά του 
άνδρός τά οικτρότατα, καί δεινός ών καττϋσαι δόλους καί δικρόαν 

27 άσυλλόγιστόν — πονηρία: cf. Menand. fr. 482 Koerte; Sent. 35, 36 Jaekel 
30 τιθέναι — φυλακήν: cf. Ps. 140, 3 31 τοϋ —όδόντων: Horn. Δ 350; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 

22 μετριωτέροι;: μετεώρου W Στυπειώτην constanter APWRMDB 23 παρρη-
σία; : δυναστεία; (της — δυναστεία; i. r. 12 litt.) Ρ 25 πτώμα: ττόμα V post 
οΐκτιστον (post τέλο; δέ καί ei; πτώμα κοττή νεγκε Sc) verba καί τοϋ φάου; τών όμμάτων 
έστέρησεν, ένδιαβαλόντο; αϋτόν έ; βασιλέα τών όμοτέχνων τινός, ήν δε OÖTOS Ό τοϋ 
δρόμου λογοθέτης 'Ιωάννη; ό Καματηρό; (ήν — Καμ. : ó τοϋ δρ. λογ. ήν oötos à Καμ. 
Ίω. Sc) μή στέγειν εχων τήν έπΐ τώ Στυπειώτη τη; τύχη; εύμένειαν καί (τήν — καί om 
Sc) τό δύνασθαι τόν ( : αύτόν W) άνδρα παρά τώ βασιλεΐ τά μέγιστα καί τό (τό om. 
Sc) τη ; τούτου παρουσία; άνευ μηδέν (μηδέν τι Sc) τών γενομένων περαίνεσθαι. είχε 
μέν ούν ούτω καί ταύτα (είχε — ταύτα: πέπρακται δέ τω Καματηρώ ή κατά τού Στυ-
πειώτου έπιβουλή ούτω; Sc) add. WSc 26 καί τά τοιάδε : καί τάδε ΑΡ : ταύτα καί 
W 27 πράγμα: χρήμα F Bekk χρήται D 28 μέν om. V 29 έλευθέριοι 
AP Bekk ύποκαθειμένοι Bekk 31 οδόντων έρκου; AW 34 τότε: γε Μ 
ό Κ. Ίω. cum PW b om. A 36 τό om. V 37 τή; : τόν V om. RMDF 38 
πάντα μεταφέρειν V Bekk: μεταφέρειν τά πάντα Β κατά om. R 39 άνεωγήναι 
W τά άλλα APW μέν: μήν V 40 βουληθέντα R ήν post άνύσιμα 
add. APW Bekk 41 έφιστάμενα V τούτου Μ 43 τά om. Α 

34 ό Καματηρό; 'Ιωάννη; om. PW b Bekk 42 ταμιείου b Bekk 
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ευτυχών γλώτταυ, οποίαν όφις ό ψίθυρος καΐ άρχέκακος, φιλί«? ύπο-
45 κλέπτει τον άνδρα καλώ πράγματι συσκιάζων άτοπα διαβούλια καΐ 

δηλητηρίου σκύφον περιχειλή αγάπης μέλιτι περιχρίων. άμέλει τοι 
καί άλλα λέγων καΐ διανοούμενος ετερα καΐ χείλεσι μέν τιμών τη δέ 
καρδία πόρρω πλαζό μένος έλελήθει τον κατά τοΰτο μόνον άρχαΐον καί 
άπλοϊκόν Στυππειώτην. 

50 Ένδιαβάλλει τοίνυν ώς μαγγανευτην τούτον καί δολιόφρονα καί 
γράφεται προδοσίας, τά κατά Σικελίαν λέγων άναταράττειν πράγματα, 
απαιτηθείς ουν ύπό του βασιλέως πίστεις τών λεγομένων, τη Κιλικία 
ετι ένδιατρίβοντος, αυτόν μέν έφίστησι παραπετάσματι, τόν δέ Στυπ-
πειώτην απολαβών ώς έχων τι μόνος μόνω προσδιαλέξασθαι άγει 

55 όπου ήν ό βασιλεύς έστηκώς καί λόγους άνακινήσας ετέρους είτα καί 
τοις κατά Σικελίαν δολίως ένέβαλε καί διδούς αυτός άφορμάς του μεμ-
ψιμοιρεί ν, μήτε μήν | άσπάζεσθαι τόν Στυππειώτην όσα ó βασιλεύς 
είχεν επί τοις κατά Σικελίαν διαπραξάμενος πράγμασιν, ούτω διαλύει 
την έντυχίαν. καί τοιούτον ένθάψας σπινθήρα τή του βασιλέως ψυχή 

60 καί κατά τοΰ Στυππειώτου άφείς ύποτύφεσθαι έσκέπτετο καί φορυτοϋ 
ευπορήσειν έτέρων συκοφαντήσεων, δι' ών προχειροτάτη του σπιν-
Θήρος έσεΐται ή κίνησις. 

ΟύκοΟν κατά καρδίας έτέραν άνταίαν πληγήν είληφώς ό Καματηρός 
έκ του τω Στυππειώτη έγχειρισθήναι δοχεΐον έρυθροδάνου διάλιθον 

65 χρύσεον καί τοις όρκοις τούτον έπιστατήσαι κατά τόν έν Βλαχέρναις μέγαν 
νεών, οι την τοΟ κράτους διαδοχήν ένεπέδουν Άλεξίορ τετω έξ Ούγγρίας 
καί τή θυγατρί του βασιλέως Μαρία, α τω λογοθετικώ δήπουθεν 
όφφικίφ ήσαν άρμόδια, συνθέσθαι λέγεται χάρτην λήρων εμπλεων, παρά 

53 Ινδιατρίβοντο; : a mense Sept. a. 1168 usque ad mensem Apr. a. 1169 63 
ούκοΰν etc.: a. 1165; vide p. 137, 66 sqq. 

44 δφι; δ ψίθυρο;: cf. Eccl. 10, 11; Nie. Or. 69, 20 46 δηλητηρίου — περι-
χρίων : cf. Nie. Or. 75, 21 47 άλλα — Ιτερα : cf. infra lin. 85 47—48 χείλεσι — 
πλαζόμενο;: cf. Is. 29, 13; Mat. 15, 8 

VA = a, PW, RMDF = b 

44 δυστυχών APW 48 τούτον R άρχεΐον Ρ 50 ώ; μογγανευτήν : έτπμαγ-
γανευτήν W 51 κατά τήν Σικελίαν Ρ 52 ουν om. Μ ύπό: παρά APW 
54 λαβών RMDF προσδιαλέγεσθαι Bekk 55 àÔécrrospost fjvadd. APWBekk: 
άθεώρητο; Β καί alt. om. APW 60 καί pr. om. VB φορητών R 61 
προχειρότατα R 61—62 έσεΐται τοΰ στπνθήρος Bekk 63 καρδίαν ARM πλη-
γήν άνταίαν Bekk ό Καματηρό; VB: ό δηλωθεί; λογοθέτη; cum. PW b ser. A 64 
χειρισθήναι APW: δοθηναι Bekk 65 έπιστηναι V μέγαν om. V hab. Β 66 
τε om. APW 67—68 όπερ fjv τοΰ όφφικίου τοΰ Καματηροϋ άρμόδιον Β 

63 ό Καματηρό;: 6 δηλωθεί; λογοθέτη; P W b Bekk 
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του Στυππειώτου δήθεν τ ω της Σικελία; ^»ηγί σταλησόμενον, καί 
τούτον άναφύρας τοις του Στυππειώτου τόμοις καΐ γράμμασι πεΐσαι 70 
τόν βασιλέα στείλαι τούς κατά ζήτησιν του πρός τον ρήγα γράμματος 
την του Στυππειώτου σκηνή ν έρευνήσοντας · ου καΐ γενομένου ό αυτο-
κράτωρ οία πυρσόν αίθέριον τήν κατά του άνδρός όργήν άνέκαυσε. καΐ 
το εντεύθεν εκκοπείς τάς κόρας άδίκως τυφλός ήν, μή βλέπων τόν ήλιον. 

ΤΩ πάντ' εφόρων όφθαλμέ της δίκης άλάθητε, πώς έπιμύεις πολλάκις 75 
έπΐ τηλίκοις παρανομήμασιν ή καΐ μείζοσιν έτέροις ανθρώπων κακο-
πραγήμασιν, ούδ' έπ άγεις εύθύς τούς πρηστήρας καΐ τό κεραύνιον 
άναμμα, άλλ' ύπερτιθέμενος επέχεις τήν | κόλασιν. ανεξιχνίαστο ν σου τό 
κρίμα, καί άνθρώπων λογισμοϊς άνεπίβατον. πλήν εΐ σοφός, ναί, καΐ 
γνώμων άκριβής του συνοίσοντος, κάν ήμδς τούς σμικρογνώμονας 80 
λέληθας. 

"Ηδη μέν ούν τις θηρητήρ όφιν δαφοινόν ή λέοντα λασιαύχενα 
είσορών καί άΐωυ έν δρεσιν ευθέως έξέκλινεν · άλλά καί κακοεργός, όστις 
δή παραιτητός εστι, δάκρυσι καί λιταΐς παρυπάγεται. άνδρα δέ κακά 
τ ω πλησίον βυσσοδομεύοντα καί άλλα μέν εν φρεσί κεύθοντα ετερα δέ 85 
βάξοντα σοφίας δει πολλής έκφυγεϊν καί χρεία τής άπό του Κρείττονος 
εφάψεως. 

ΤΗν δέ ó Καματηρός ούτος, ίνα καί έτι μικρόν παρακινήσω τής ιστορίας 
μοι τόν είρμόν, μαθημάτων μέν ύψηλοτέρων άκρω λιχαυω γεγευμένος καί 
τής ύπερσέμνου φιλοσοφίας ούκ άκριβής εραστής, ούδ' εύμαθής όπαδός, 90 
κράτιστος δέ τ ή φυα καί τ ω άμελετήτω χαίρων τής φράσεως, ρέων τε 
τ ω λόγω κατά πηγάδα καλλίρειθρον διεκδιδοϋσαν των πρανών, έκ τούδε 
κλέος άπηνέγκατο μέγιστον. άνθρώπων δέ όψοφαγώτατος ών καί 
οίνοφλύγων ó κράτιστος πρός λύριον εψαλλε καί προς κιθάραν μετερρυ-
θμίζετο καί κόρδακα ώρχεϊτο καί τ ώ πόδε πολλάκις παρενεσάλευε. 95 
χανδόν δέ των οίνων έμφορούμενος καί κατά τούς θαλαττίους χόας καί ι 
τάς σπογγιάς συχνάκις τό ποτόν άνιμώμενος ου κατεπόντου τόν νουν 
τ ή άρδεία, μήτε παρασφαλλόμενος ώς οί εξοινοι, μήτε τό | κάρη βάλλων 

75 ττάντ' — όφθαλμέ: cf. ρ. 66,23 78—79 άνεξιχνίαστον — κρίμα: cf. Rom. 11, 
33 84—85 κακά . . . βυσσοδομεύοντα: cf. Horn, ι 316 85—86 δλλα — βάζοντα: 
cf. Horn. I 313 89 âxpcp — γεγευμένο;: cf. Zenob. 1,61 

VA = a, PW, RMDF = b 

70 πείσειν VA 71 τοϋ: του; V 71—72 τοϋ — σκηνή ν suppl. Pm« 72 καί om. 
V 75 πάντα Μ έπιμένει; A 78 Ιναμμα AW 80 καν (etiam Β): καί V 
83 ούρεσιν W καί alt. om. AW 6 KotKoupyò; Ρ ότι; V 84 ά(παρα(τη-
Tos) M" 93—95 άνθρώπων —παρενεσάλευε cum W b om. BSc 1 toùç: τάς 
VAW 2 κατεπόντουν WF 

71—72 τοϋ — σκηνήν om. W bSc 88 Καματηρόζ: λογοθέτη; W b Bekk 93—95 
άνθρώπων — παρενεσάλευε om. W b 

8 τ ω Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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έτέρωσε ώς ύ π ό μέθης έπικλυζόμενος, α λ λ ' ελεγέ τ ι σοφόν, αναφλέγουν 

5 τε καί σρδων εν τ ω πίνειν τ ο λογιζόμενον, καί προς β λ ά σ τ η υ λ ό γ ω ν 

μδλλον επερρωννύετο. δ ιώκων δέ τ ά σ υ μ π ό σ ι α ού βασιλεϊ μόνον π λ ε ί σ τ α 

κεχάριστο, ά λ λ ά καί δυνάσταις μάλα πεφίλητο τ ω ν εθνών, όπόσοι τους 

κώμους περιεσπούδαζον. κατά γ α ρ πρεσβείαν αύτοίς π α ρ α β ά λ λ ω ν 

τούς μέν ύπερέβαλεν εν τοις πότοις καί προς τ ή ν όψέ κατήνεγκε της 

ίο μέθης άνάνηψιν καί τοΟ κάρου άνάνευσιν, τοις δέ καί ίσοφάρισεν · ούτοι 

δέ ήσαν, οΐ πιθάκνας όλας ές τ ή ν γ α σ τ έ ρ α μ ε τ ή γ γ ι ζ ο ν καί αμφορέας 

ώ χ ο υ ν τοις δακτύλοις ώς κύλικας καί τ ο ν σκύφον είχον άεί έπιδείπνιον 

τ ο ν 'Ηράκλειο ν. 

Έ π ε ί δέ είς τούς περί τ ο υ ανδρός τ ο ύ τ ο υ λ ό γ ο υ ς καθάπαξ ένεπεπτώ-

15 κειν, δεδόσθω κάκεϊνα τ η ιστορία μνήμης δντα καί διηγήσεως άξια. συν-

έθετό ποτε τ ω βασιλεϊ Μανουήλ ύδατος πλησθεϊσαν διεκροφήσαι τ ή ν 

πορφύρεον λεκανίδα, η ν είχε μέν πρότερον ή αίθριώδης τοΟ κοιτώνος 

αύλειος τ ο υ βασιλέως Νικηφόρου τ ο υ Φωκά, ή καί άνωθεν τ ο υ Βουκο-

λέοντος υ π τ ι ά ζ ο υ σ α , νυνί δέ ό π α ρ ά τ ο υ εις ίστορίαν προκειμένου βασι-

20 λέως οικοδομηθείς χ ρ υ σ ό π α σ τ ο ς μέγιστος άνδρών. βασιλεύς δ ' εν 

θαύματι θέμενος τ ό λεχθέν και προς αύτόν ,,ύπέρευγε, λ ο γ ο θ έ τ α " φάμενος, 

όθόνας εύανθεϊς καί χρυσίου μνδς ίκανάς ξυνέθετό οί καταβαλέσθαι 

δρώντι ώς | εφησεν, ή μήν τ α ύ τ α τ ο ύ τ ο ν καταθέσθαι μή περατούντα τ ά 

ξυγκείμενα. ώςδέ τ ο ν λ ό γ ο ν ασμένως è Καματηρόςήνωτίσατο , ή μένλεκανίς 

25 ή ν ύπερχειλής ύδατος, κεχαδυΐα περί χόας δύο, ó δέ κύψας ώς βούς τ ο 

ά γ γ ο ς έκένωσεν, ά π α ξ άνακόψας τ ό συνεχές της πόσεως καί τότε ώς τ ό 

πνεύμα πλεΐον συλλέξειε, καί εΐχεν ευθύς τ ά έκ συμφώνου προς βασιλέως 

αποδιδόμενα. 

" Η τ τ ω ν δέ ώ ν της τ ω ν χ λ ω ρ ώ ν κυάμων έστιάσεως ουκ ά π ό ρινός, 

30 δ φασιν, αλλ' έξ οδόντων τ φ θ α λ ψ τ ο ύ τ ω ν εϊλκετο. δλας ούν άρούρας 

12—13 σκύφον . . . Ήράκλειον: cf. Athen. 500a 29 άπό pivós: cf. Lucían. 
Hermot. 68; Apost. 16, 44 d; Karathanasis 238 

VAP (ab 5 καί πρός) = a, Ρ (usque ad 5) W, RMDF = b 

4 έτέρωθι V 5 τε om. APW 6 μόνω V 7 μάλιστα Υ: μάλλον W: μδλλα 
Μ: πλείστα Sc 9 πότοις: τόποις Α της : έκ της Bekk 11 πιθνάκες καί όλας 
Μ όλας om. V είς R 12 αίεΐ V 14 είς : καί W τούτου : τούδε Bekk 
έμπεπτώκειν AW 15 διδόσθω Ρ καί om. Μ 16 διεκφορήσαι codd. 17 
πρότερον μέν APW Bekk ή: ò F 18 καί om. Bekk 19 νυν Υ παρά 
— προκειμένου i. r. 15 litt. Ρ 20 μέγιστος om. W άνδρών R: ά δρών Μ 
22 ίκανάς om. W καταθέσθαι APW 23 εφημεν R τά αύτά ΑΡ: καί αΰτά 
W καταβαλέσθαι APW 25—26 τό άγγος έκένωσεν ώς (όσα AsPBekk) βούς 
(ώς βούς cum b om. W) APW Bekk 27 πλέον D 29—40 ήττων — καθείλ-
κετο cum W b om. Β Sc 30 θαλλώ codd. 

23 τουτονί b Bekk 24 ô Καματηρός: ό άνήρ (ante άσμένως R) b Bekk 25 ώς 
βοΰς om. b 29—40 ήττων — καθείλκετο om. W b 
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κατεδαπάνα και θωός άκριβέστερον έπεξήρχετο. και τότε παρά τόν 
ποταμόν ένσκηυησάμενος, έπειδήπερ είς την περαίαν κυάμων βεάσαιτο 
γήδιον, εξ αύτης και τόν έσχατου χιτώνα άποδυσάμενος διενήξατο καί 
τό πλεΐον άποτραγών ούδ' ούτως άπέσχετο, άλλ' ές δεσμάς τό μή 
κατεδηδομένου ξυνενεγκών επί νώτου τε άράμενος διέβη τε τόν ποταμόν 35 
αύτίκα δή μάλα και έπί δαπέδου τής σκηνής καθιζήσας άνελέγετο τούς 
κυάμους ήδέως, ώς εΐ νήστις ήν επί μακρόν καί άπόσιτος. 

ΉρωϊκοΟ δέ σώματος μετέχων καί είς αρίστη ν ηλικίας άνατείνων 
άναδρομήν ουκ άπόμαχος ήν, αλλ' έβλεπε γενναιον και του αίματος 
άξιον, εξ οδ τό πρός μητρός εκείυω γένος καθείλκετο. 40 

Τελευτών δέ τόν βίον καί πλήττον έχων αυτόν τό οικεΐον κριτήριον 
εφ1 οΐς είς τόν Στυππειώτην έξήμαρτε μετάπεμπτον ποιείται τόν άνδρα 
καί συγγνώμην μετά δακρύων αιτείται, ò δέ βραβεύων άμνησικάκως 
άφεσιν καί σωτηρίαν ψυχής προσεπηύ | ξατο. καί ταύτα μέν οϋτω 
καί où κατά διήγησιν, οΐμαι, άλυσιτελή τοις πολλοίς ούδ' άκαλλή τε 45 
καί άχαρίτωτον. 

Ό δέ Μανουήλ άποβαλόμενος θανάτω την εξ 'Αλαμανών ξύνευνον 
έκόψατο μέν, τόν έκείνης μόρον διασπασμόν οίηθείς σώματος, καί ώς λέων 
θρηνώδες ήρεύξατο, ταφής δέ ήξιωκώς μεγαλοπρεπούς καί τω σκήνει 
έπιτελέσας τά δσια έν τή τοΰ Γίαντοκράτορος πατρώα μονή καί καιρόν 50 
δν έδοκίμασε παριππεύσας ήμιθανής καί ήμίτομος προς μνήστρα δεύτερα 
εβλεψε, πατήρ άκοϋσαι παιδός γλιχόμενος άρρενος. 

ΠολλαχόΘεν μέν ουν έπεφοίτων αύτω καί γράμματα και προμνώ-
μενοι έκ βασιλέων, dorò ρηγών καί δυναστών άπάσης τής γής· ó δέ 
προέκρινεν άπασών μίαν τών θυγατέρων του τής 'Αντιοχείας σατρα- 55 
πεύοντος Πετεβίνου, ταύτην λέγω τήν τής Κοίλης Συρίας προκαθημένην, 
ήν Όρόντης ποτίζει καί καταπνέει ζέφυρος άνεμος, ή ν δέ ό ΤΤετεβΐνος 

31 τότε: cf. ρ. 103, 7 et 108, 36—40 41 τελευτών: tempore ignoto 47 CTTTO-

βαλόμενος: a. 1159 exeunte vel a. 1160 ineunte 

47—66 ό — παραδεδώκασιν: cf. Cinnam. 208 ,17—211 ,13 48—49 ώς — ήρεύ-
ξατο: cf. Os. 11, 10 51 ήμίτομοξ : cf. Nie. Or. 21, 8 

VAP = a, W, RMDF = b 

31 τόν om. V 
38 άνατείνας AP Bekk 41 άττοθνήσκων δέ ό Καματηρός Β αύτόν om. A P W 
43 άμνησικακών R : -κάκων Μ 45 ού om. F 47 δέ : δέ γε APW Bekk θανάτω 
άποβαλλόμενοξ D σύνευνον R Sc Bekk 48 τοΰ σώμοπ-os V 50 κατατίθησι 
post μοντ) add. R καί : τόν W 51 ήμιθνής A P W R D 53 μέν om. P R K 
54 της om. Ρ 57 Όρρόντης codd. : Όρόντης Β Bekk (cf. p. 27, 4) 

42 εϊξ — έξήμαρτε: κατά τοΰ Στυππειώτου έλογοττοίησε b Bekk 57—58 ούτος ό 
ΤΤετεβϊνοζ b 

8 * 
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ούτος Ίταλιώτης μέν τό γένος, ιππότης δ ' άκράδαντος και ύπέρ τόν 
Πρίαμον έκεΐνον εύμέλιος. στείλας ούν έκ των της γερουσίας και τό 

βο γένος έπισήμους άνδρας είσοικίζεται την κόρην καΐ θύσας είχε τά γαμο-
δαίσια. ήν δέ καλή τό είδος ή γυνή, και καλή λίαν, καΐ έως σφόδρα καλή 
και τό κάλλος άξύμβλητος, ώς μΟθον είναι άτεχνώς προς αύτήν Άφρο-
δίτην τήν φιλομειδή και χρυσήν, "Ηραν τήν λευκώλενον και βοώπιν, 
και τήν δολιχόδειρον καΐ καλλίσφυρον Λάκαιναν, ας οί πάλαι δια τό 

65 κάλλος έθέωσαν, καί τάς λοιπάς δέ όπτάσας, δσας βίβλοι καΐ ίστορίαι 
διαπρεπείς τήν θέαν παραδεδώκασιν. | 

Ό δε λόγος τά κατά τους Τούρκους μέλλων αύθις διεξιέναι άτε εις 
άρχήν καθιστάμενος καί τινα των άνωθεν σαφήνειας ενεκα δοίη αν είς 
άφήγησιν. τ ω κατάρχοντι των Τούρκων Μασούτ πολλοί μεν υίεΐς καί 

70 θυγατέρες έγεγόνεισαν· έν δέ τω μέλλε ι ν εξ άνθρώπων γίνεσθαι καί 
ταΐς εκείθεν κολάσεσιν ώς άσεβής παραπέμπεσθαι διανέμει τοις έκείνου 
παισί τάς ποτέ μέν 'Ρωμαίων δροις κληρουχουμένας, τότε δέ υ π ' έκείνω 
ταττομένας πόλεις καί χώρας, καί άλλοις μέν είς κλήρον πατρώου 
κατέλιπεν ετερα, τήν δέ Ίκονιέων μητρόπολιν καί δσα τετάχαται υ π ' 

75 αύτήν τω Κλιτζασθλάν άπομερίζει υίω. των δέ γαμβρών ' Ιαγουπασάν 
μέν Άμάσειαν καί "Αγκυραν εκληροΟτο καί τήν Καππαδοκών εϋδαίμονα 
χώραν καί δσα ταίς πόλεσι ταύταις προσόμορα, Δαδούνη δέ άπο-
νενέμηνται πόλεις εύδαίμονές τε καί μέγισται Καισάρεια καί Σεβάστεια. 

Άλλ ' εως τίνος τόν οίκεϊον παρόψει κλήρον, Κύριε, είς άπαγωγήν 
80 εκκείμενον καί προνομήν μακραίωνα καί κίνησιν κεφαλής λαω μωρω καί 

ούχι σοφω καί πόρρωθεν άπεσχοινισμένφ της ευσεβούς περί σέ δόξης 

59 στείλας : a. 1161 aestate 60 θύσας —γαμοδαίσια : in festo nativitatis Christi 
a. 1161 

58—59 υπέρ — εύμέλιος: cf. Horn. Ζ 449 62—64 ώ ς — Λάκαιναν: cf. Nie. Or. 
40, 26—27 80—81 κίνησιν — σοφω: cf. Ps. 43, 15 et Deut. 32, 6 

VAP (usque ad 77 χώραν) = a, Ρ (ab 77) W, R M D F = b 

58 δ ' : καί M 59 έκ των της: των (τόν W) έκ της VAW 
καί om. Ρ 61 λίαν καλή Β Bekk 63 "Ηραν τήν: ήλαν TE W 66 παραδε-
δώκασιν Α3: -κεσαν V: παραδιδόασιν Α 66—67 τήν — αύθις om. Μ 67 έξιέναι 
W 69 ήσαν post μέν add. Ρ Bekk 70 οΰκ έλάττους post θυγατέρες add. APW 
Sc Bekk 71 άσεβη Υ έκείνου: έξ έκείνου V: έκεϊσε M 72 μέν om. Μ των 
ante 'Ρωμαίων add. Α: τοις ibid. add. P W Bekk κληρουμένας Ρ Bekk έκείνων 
F : έκεΐνον Ν 74 έτερον R 75 Κλιτζασθάν P F : Κλιτασθάν D : Κλιτζασθλάν 
K B Bekk: ΚλυτζασΘλάν Ν 75—76 δ μέν Ί α γ . Ρ : τ ω μέν May. Bekk 75 
τόν δέ γαμβρών RMPCD Μαγουπ Άσάν Μ : ( 'ΙαγΌυπασά)νην DP°: Ίαγουπασδν Β 
76 μέν om. DP» άνεκληροϋτο Μ 77 δμορα AW: πρόσορα Am«YP Ρ Δα-
δούνην RM 78 εύδαΐμουες τε καί om. VB τε om. Ρ 79 παρόψει Κύριε 
τόν οίκεϊον κλήρον W κλήρον παρόψει V 80 καί pr. om. M 81 περί σε 
ευσεβούς W 
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καί πίστεως; μέχρι TÎVOÇ άφ' ήμών άποστρέφεις τό οίκείον πρόσωπον, 
ό φιλάνθρωπος, και της πτώχειας ήμών έπιλανθάνη, ούδ' ένωτίζη τους 
στεναγμούς, ό ταχύς των Θλιβομένων έπακουός, ουδέ δίκη υ έπιτίθης, ό 
των έκδικήσεων Κύριος; εως πότε παραλλάξ έρποντα έσεϊται τά άτοπα 85 
καί οί μέν της δουλίδος "Αγαρ άπόγονοι κατακυριεύσουσι των έλευθέρων 
ήμών άπολουσί τε καί άποκτενουσι τό σον áyiov | ?θνος, ô τό ύπέρ πάν 
δνομα τό σον áyiov έπικέκληται όνομα, τούτο δέ χρονίαν ύπηρεσίαν 
ύπομενεϊ καί τούς όνειδισμούς ύποίσει καί τούς κονδυλισμούς τών έπι-
τρίπτων τούτων άλλογενών; είσελθέτω ένώπιόν σου όψέ ποτε, φιλάγαθε 90 
δέσποτα, τών εν πέδαις ή συνοχή, βοησάτω πρός σέ καί νυν τόν 
φίλοικτον τό έκχεόμενον αίμα τών σών οίκετών, ώς τό του "Αβελ πρό-
τερον. έπιλαβοϋ όπλου καί θυρεοϋ, καί άνάστηθι είς τήν βοήθειαν 
ήμών, καί κραταιώσας δν αύτός αίρετίση άνδρα καί έφ' δν εύδοκήσειας. 
άπόδος τοις πονηροϊς γείτοσιν ήμών είς τό έπταπλάσιον όσα έπονη- 95 
ρεύσαντο κατά της κληρονομιάς σου · καί πόλεις καί χώρας επανασώσας ι 
ήμΐν έν άνδρεία, ας άφείλοντο οί άλλόφυλοι, δρια στήσαις τοις έκ του 
σου καλουμένοις όνόματος άνίσχοντος ήλίου καί δυομένου πρώτας καί 
ύστάτας αύγάς. 

'Αλλά ταϋτα μέν ίσως ούκ άκαίρως ούδέ μάτην έξετοξεύσαμεν, θεώ 5 
τι μικρόν προσλαλήσαντες καί κενώσαντες της λύπης βραχύ έξ ύπερ-
άντλου ταύτη ψυχής, οί δ ' ούν του Μασούτ τριχή δασάμενοι τά 
κεφαλαιώδη της άρχής όρίσματα, ή τό νητρεκές είπείν τά τών 'Ρωμαίων 
σχοινίσματα, παίδες παρά πατρός ές αυτούς καταβάντα διαδεξάμενοι, 
ολίγα μέν ειρήνη καί τοϊς της συγγενείας θεσμοίς έπέθυσαν, τά δέ πλείστα ίο 
εις διαφοράς οίκείας άπεϊδον καί προσέσχον ταϊς διαστάσεσιν. 

Αύτίκα γάρ ό του ' Ικονίου σουλτάν τ ώ της Καππαδοκίας τοπάρχη 
σκαιόν τι καί άγριον έπωφθάλμισε, καί ούτος au έκείνω βλέμμα όλέθριον 
ερριψε. καί ήν τά | κατ' άλλήλων πονηρά διαβούλια ούχ ύπό σκότον 
καί κρύφα τελούμενα, άλλ' Ικπυστα καί βασιλεϊ καί Ικφορα ύπ* αύτών. 15 
ό δέ έπαρώμενος άμφοϊν πανώλειαν ήγάπα μή μόνον μέχρι του έριθεύειν 

82 μέχρι — πρόσωπον: cf. Ps. 12, 2 84—85 ό (alt.) — KÚpios: cf. Ps. 93, 1 
86—87 oí — ήμών: cf. Gal. 4, 29 87—88 δ — δνομα (alt.) : cf. Am. 9, 12 et Phi. 
2, 9 91 βοησάτω — "Αβελ: cf. Gen. 4, 10 93 έπιλαβοΟ — ήμών: cf. Ps. 34, 2 
94 δν (pr.) — εύδοκήσεια*: cf. Mat. 12, 18 95—1 άπόδοί — σου : cf. Ps. 78, 12 
2—4 δρια — αυγά; : cf. Mal. 1 , 1 1 

VA = a, PW, RMDF = b 

84 καί τά δάκρυα post στεναγμού; add. Β Bekk έπακούειν R : έπακούων M 85 
ποτε om. M 86 κατακυριεύουσι Ρ 88 έπικέκληται δγιον Bekk 92 τό om. M 
94 ήρέτισο M 1—2 έπανασώσα; — έκ om. M 2 ύφείλοντο Bekk 3 καλου-
μένου M 5 καί ante 6εφ add. V 6 έκκενώσαντες R B 7 ταύτη ν W : ταύτης 
R 9 ês αυτούς: έαυτούς Α 11 ές Ρ διαφοράς: δυσφοράς V: μάχας Β 
13 καί pr. om. DF aö : αύθις R 15 καί tert. om. V 
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άπονεύειν αλλήλων καί άποσχίζεσθαι, αλλά καί δττλα άραντας εις μοΐραν 
διαστήναι άντίθετον, ΐν' άγων ήρεμίαν αύτός τοις εκείνων έπιχαίρη 
κακοϊς ώς αλλοφύλων καί άσεβων, καί πέμπων λάθρ^ αγγέλους θάτερον 

20 θατέρω ένήγεν είς πόλεμον. έκ δέ του προδήλου τω Μαγουπασάνη 
ττροσέκειτο καί ol του "Άρεος συνεθίγγανεν οΤς εδωρεϊτο, μυσαττόμένος 
τον σουλτάν ώς ύποκαθημένην άεί την γνώμην έχοντα καί Οπουλον τό 
φρονείν καί περίστροφον καί μή μόνον δολοπλοκοϋντα τοις έκ γένους 
εκεί veo καί αίματος τά ανήκεστα, άλλα καί 'Ρωμαίων άεί κατά ληστείαν 

25 τό γειτονοΰν έκτρίβοντα. 
ΠεττοιΘώς τοίνυν Μαγουπασάνης τω αΰτοκράτορι εκφέρει κατά του 

σουλτάν πόλεμον καί ούτος αύθις άντέξεισι κατ' αύτου καί συρραγέντες 
πολλάκις έμάχοντο. όψέ δέ καί μεΟ' αίματα έξ εκατέρων ρεύσαντα των 
στρατών προς Μαγουπασάνην έβλεψε τό νικαν. καί προς καιρόν τά 

30 δπλα καταθέμενοι, ó μεν επέμενε κατά χώραν, ò δέ σουλτάν τω βασιλεί 
πρόσεισιν άρτι προς πόλιν την βασιλεύουσαν έκ των δυσμικών έπαν-
ιόντι μερών, καί φιλοφρόνως προσδεχθείς καί έντίμως ουχ ήττον έπ' 
αύτώ βασιλέα διαχυθήναι πεποίηκεν, ήπερ αύτός έπΐ τω της ξενίας 
ένευφράνθη άπροσδεει. ούκ έλπίσι γάρ μόνον χρηστοτέραις ύπεσαίνετο 

35 Μανουήλ, ώς εύ τά κατά την έω διάθοιτο διά της | του σουλτάν παρου-
σίας καί του κεχαρισμένου της ξενίας δυναμένου γοητεϋσαι φιλοχρήματον 
βάρβαρον, άλλα καί δόξαν αύτω της βασιλείας τό συμβάν ωετο. 

Είσιών τοίνυν άμα τω σουλτάν τήν Κωνσταντίνου κηρύττει Θρίαμβον. 
και ήν εύπρεπής ó Θρίαμβος, καλλίστοις καί τιμήεσι πέπλοις παμφαίνων 

40 καί τω του κόσμου πολυειδει δαίδαλος· καί ήμελλε βασιλεύς διά του 
Θριάμβου προϊέναι πρός αυτών τών άστών κροτούμενος καί μέρος είναι 

28 πολλάκις έμάχοντο: per annos 1155—1160 29—30 indutiae factae sunt a. 
1161 31 πρόσεισιν: a. 1162 vere 

30—121, 22 ó — πιστώσαιτο: cf. Cinnam. 204, 22—208, 16 

VA = a, PW, RMDF = b 

17 δραντες RM« 
19 όμοΟ τε ante άλλοφύλων add. Bekk 20 Ίαγουπάση Ρ 21 Άρεως V 22 
τόν: τω WK ύποκαθειμένην Ρ Bekk 23 έκ του γένους cum W b ser. A 26 ό 
Ίαγ. VM του om. PacW 27 σουλτάνου pro σουλτάν plerumque Pa0 (cf. infra 
lin. 35) 29 έβλεψε etiam Β : εβλεπε V 30 καταθέμενος M 31 τήν ante πόλιν 
add. Ρ Bekk 8υσμαϊκων V 33 τόν βασιλέα Ρ Bekk 34 où γάρ έλπίσι V 
μόναις DF 35 σουλτάν saepius V constanter Ρρ° : σουλτάνου rei. Bekk, nisi 
aliter indicatur 37 τό συμβάν της βασιλείας F 38 τω om. V Κωνσταντι-
νούπολη APSc: -ίνου πόλιν W 39 ευπρεπής etiam Sc: εύτρεπής AP: 
εύτρεπείς W 40 εμελλε Υ 

23 έκ του γένους W b 
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της τότε δορυφορίας τε καί λαμπρότητος καί των κυδρούντων τον 
αύτοκράτορα καί σουλτάν αύτός επιπαριών. θεός δ' ήκύρωσε τά της 
ημέρας εκείνης λαμπρά* ή τε yàp γη κλονηθεΐσα πολλάς έπικατα-
βεβλήκει λαμπροτάτας οικήσεις καί ό άήρ ταραχώδης ήν επιεικώς καί 45 
ανώμαλος καί ετερ' όττα επισυμβάντα δείματα έκείνοις où θριάμβοις 
ήναγκάκει προσέχειν τον νουν καί το της ψυχής έκύμαινε λογιζόμενον. 
εφασκον δέ οί του θείου νεώ καί του βήματος (καί αυτός βασιλεύς ουκ 
άγαθάς κλήδονας έδέχετο τά Αγόμενα) μηνίειν τό θείον καί μηδ' όλως 
άνέχεσθαι προκύψειν όλως είς θρίαμβον μη θεοσεβείας άνδρα μετεσχηκότα, 50 
δν κοσμοϋσιν έπιπλα παναγή καί άγιων εκτυττα διειλήφασι καί χαρακτήρ 
καθαγιάζει Χρίστου, καί ούτω μεν είκαίως ò θρίαμβος έσχεδίαστο, 
μηδαμώς αύτφ προσεσχηκότος του αύτοκράτορος ούδ' ες όσον τό 
εθος άφοσιώσασθαι. 

Ές ίκανόν δέ ό σουλτάν τω βασιλεϊ συνδιέτριψε χρόνον καί ίππων 55 
I σταδιοδρόμων άμίλλαις τον όφθαλμόν καθειστίακεν, ότε καί τις άνήρ 

της "Αγαρ άπόγονος, ώς εδόκει τά μεν πρώτα, θαυματοποιός, ώς δ' 
ύστερον εδειξε, ταλάντατος άνθρώπων καί αύτοέντης άντικρυς, επί τόν 
κατά τό θέατρον πύργον άναλάμενος, ou κάτωθεν μέν αΐ τών έπί σταδίου 
θεόντων άφετηρίαι εις αψίδας παραλλήλους κεχήνασιν, άνωθεν δ' ίπποι 60 
χαλκήλατοι πεπήγασι πίσυρες χρυσώ ήληλιμμένοι, τούς αύχένας 
ύπόγυροι, άυτιβλέποντες άλλήλοις καί δρόμον καμπτήρος πνέοντες, 
διαπτήναι τό στάδιον επηγγέλλετο. είστήκει ούν ώς εφ' Οσπληγγος 
του πύργου ήμφιεσμένος ποδηρέστατον εύρέα χιτώνα, λευκός δέ ήν 
ό χιτών, λύγοι δέ εις κύκλον περιαχθέντες έποίουν κολπώδες τό άμφιον. 65 
ήν δέ σκοπός τώ Άγαρηνώ ώσπερ ίστίω πτερωθήναι τώ πέπλω, ταΐς 
τούτου κοιλότησι του πνεύματος έμφωλεύοντος. πας ούν επέστραπτο 
έπ' αύτόν οφθαλμός καί έμειδία τό θέατρον και πυκνά έκραύγαζον οί 

55 ίκανόν . . . χρόνον : dies octoginta 

57 της— άπόγονος: cf. ρ. 28, 21 66 Άγαρηνώ: cf. lin. 57 

VA = a, PW, RMDF = b 

44 κατεβεβλήκει Bekk 45 οίκοδομίας Am«YP Ρ 46 ετερά τα V: ετεράττα 
AP WD F : ετερα άττα R : ετεράτα M δείγματα RM 48 δέ : δέ καί AP®CWRMDF 
Bekk εντροφοι post βήματος add. APW Bekk ώς ante ούκ add. V 49 
έδέχετο : δεχόμενο; Bekk έδέχετο τά λεγόμενα: ώετο τά όρώμενα Ρ: γρ. 
ώετο τά λεγόμενα Am« 50 προκύτττειν AWSc όλως om. Bekk 51 έκτύττω-
μα Μ 53—54 ές όσον . . . άφοσιώσασθαι : ώς δέον άφοσιωσαμένου V 55 
eIs Bekk σουλτάν hic etiam M 56 διαδρόμων Ρ άμίλλαις: άμέλει Μ 
είστίακεν Ρ 57 ώς μέν έδόκει τά ιτρ. Ρ Bekk θαυμαστοττοιός W 59 τό om. 
Α άναλάμενος: έναλάμενος D: άνιών A m W P W S c μέν έπί τών στ. W 61 
ήλειμμένοι Bekk 62 ίπτόκιρροι D 65 ές V κλοπώδες V άμφιον : ύφασμα 
Bekk 66 ναΰς post ίστίφ add. APW Bekk 68 έπ' : προς Am«P Bekk αύτοΟΥ 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:08



120 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY, Bekk 1561718 

θεώμενοι ,,πέτασο ν" κσΐ ,,εως τίνος Σαρακηνέ τάς ψυχάς ήμών αίρεις 
70 ταλαντεύων έκ του πύργου τόν άνεμον;" βασιλεύς δέ πέμψας διεκώλυεν 

αυτόν του όρμήματος. θεατής δ' ών των δρωμένων καΐ σουλτάν αύτός 
έπ' αμφιβάλω τ ω άποτελέσματι άνεκήκιέ τε καί έσεσήρει μετέωρος ών 
την γνώμην καί δεδιώς περί τ φ όμογενεϊ. ό δέ περιχάσκων τόν αέρα 
συχνά καί τό πνεύμα διακριβούμενος τάς των θεατών έλπίδαςύπέκλεπτε. 

75 καί πολλάκις διάρας τάς χείρας καί σχηματίσας ταύτας ώς πτέ | puyaç 
είς κίνησιν πτήσεως ύπεστείλατο τό πνεύμα μεταπεμπόμενος. έπεί δέ 
ποτέ φορόν παρεΐναι καί οΰριον δέδοκτο, διατινάσσεται πτηνού δίκην, 
άεροβατειν οίηθείς. αλλ' ήν ούρανοδρόμος 'Ικάρου έλεεινότερος. καί 
ώς σώμα κεντροβαρες χαμαιρριφής, ούχ ώς κούφος ιπτάμενος, τέλος δέ 

80 καταπεσών διέρρηξε τήν ψυχή ν, γαστροκνημϊδας καί χείρας καί δσα 
του σώματος όστώδη διαθρυβείς. 

ΤΗν τοίνυν ό έκπετασμός ούτος είς μωκίαν καί γέλωτα των μετά του 
σουλτάν Τούρκων τοις άστυπολίταις διαθρυλλούμενος, ούδ' ήν έπ' 
άγορας άκαταγελάστους αυτούς παριέναι, των άργυροκόπων άγο-

85 ραίων τά τών τραπεζών διαψοφούντων σιδήρια. ώς δ' ήνωτίζετο ταύτα 
ό βασιλεύς, διεχειτο μέν ώς ε!κός, τό στωμύλον καί φιλοπαϊγμον τών έπί 
τών τριάδων είδώς, σουλτάν δέ χαριζόμενος (κατά βραχύ γάρ τήν του 
βαρβάρου ψυχή ν ύπεισερχόμενα εδακνε τά βωμολοχεύματα) έπλάττετο 
τόν τό εκείνων έλευθερόστομον άναστέλλοντα. 

90 Μετά δέ τήν άξιάγαστον φιλοφροσύνην δώρα πολλά καί λαμπρά έκ 
τών βασιλικών χρυσώνων ό σουλτάν άπαρυσάμενος, έφ' οίς καί έκ-
θαμβος έγεγένητο καί διαπορούμενος ή ν, εΐ καί έτέρων τοσούτων τό 
πλήθος καί τηλίκων τό μέγεθος εύπορεϊ βασιλεύς, χαίρων έπανέζευξεν 
εμφορτος. ό γάρ αύτοκράτωρ είδώς μέν καί δτι βάρβαρος άπας λημ-

95 μάτων ήττηται, λαμπρυνόμενος δέ μάλιστα καί έκπλήξαι Θέλων τόν | 
ι Κλιτζασθλάνην έπί τοις πολυταλάντοις τών θησαυρών, οίς ή βασιλεία 

'Ρωμαίων περιερρέετο, έν évi τών κατά τό άρχεϊον λαμπροτάτων άνδρώ-
νων έξης διατέθεικεν δσα τούτω παρασχέσθαι δώρα προέθετο. ήν δέ 
ταύτα χρυσός τε καί άργυρος κεκομμένος είς νόμισμα καί τρυφώσα έσθής 

VA - a, PW, RMDF = b 

69 πέτασον, πέτσσον Β Bekk ocïpEis Σ. τάξ ψυχάζ ήμών Bekk ψυχά; :δψει; W : 
όφθαλμού; Β 74 συχνά : πυκνά R τό ττν. δισκρ. Am» : ταλαντεύων τόν άνεμον 
V : διακριβών τόν άνεμον AW 75 ¿>s As : els 76 els A5 : πρός AW 79 χα-
μαιριφή; AW Bekk καί ante τέλο$ add. APp̂ W 82 ò om. V 83 διαθρυλού-
μενοί Bekk 84 καταγελάστουζ V αύτού; etiam Sc : σφδ$ AW 85 ήνώτιζε 
R 87 σουλτάνω hic etiam Ρ γάρ βραχύ R 89 τόν om. W 93 τηλικού-
των cum W b ser. A 94 καί δτι: δτι καί VB: δτι Bekk 9S έκπλήξαι etiam 
Sc: διεκπληξαι AWB 1 Κλιτζασθάνην Ρ 4 κεκομμένα AWSc 

93 τηλικούτων W b Bekk 
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άργύρεά τε έκπώματα καΐ Θηρίκλεια χρύσεα καί όθόναι των έξ ύπερ- 5 
ηφάνου υφής άλλοι τε κόσμοι εξαίρετοι, ' Ρωμαίοις μέν καί πάνυ εύπό-
ριστοι, σπάνιοι δέ παρά βαρβάροις αύτοϊς και τά πολλά μηδέ θεατοί, 
είσιών δέ ό βασιλεύς τόν άνδρώνα καί τον σουλτάν έκεϊσε μεταπεμ-
ψάμενος ήρετο, εΐ δωρηθήναί οί του παρόντος βούλοιτο θησαυροΰ. 
του δέ είπόντος ώς αίρεϊται όσοις αυτόν δωρήσεται βασιλεύς, αύθις ίο 
έπήγαγευ, εί τις των αντιπάλων 'Ρωμαίοις, αύτοΟ ταύτα κενωσαμένου 
είς ξενικόν και ένδαπόν στράτευμα, υπενέγκοι αν όλως τήν κατ' εκείνου 
των 'Ρωμαίων όρμήν. του δέ άγαμε νου καί είπόντος, ώς εί δεσπόζων 
ήν τοσούτων χρημάτων, είχεν αν πάλαι τό κύκλω πολέμιον είς ΰπήκοον 
αύτω μεταθέμενος, „φιλοτιμούμαι σε τούτοις πασί" φησι βασιλεύς, is 
„ίνα καί τούμόν είδείης φιλόδωρόν τε άμα καί μεγαλόδωρον καί δσων 
έστί κύριος χρημάτων ò τόσοις ενα δωρούμενος." ó δέ ήσθη τε καί 
έξέστη τη άπομαγδαλία των χρημάτων, τυφλώττων πρός κέρδος, καί 
βασιλεΐ την Σεβάστειαν και τήν ταύτης χώρα ν παρασχέσθαι κατεπ-
αγγέλλεται. ό Μανουήλ δέ την ύπόσχεσιν ταύτην άσμένως δεξάμενος | 20 
καί ετερα δώσειν ξυνέθετο χρήματα, εί τούς λόγους τοΤς εργοις πιστώ-
σαιτο. 

Καί αύτός μέν τήν του βαρβάρου προφθάνων ροπήν καί, εως ετι 
ό σίδηρος εν άκμη, ένεργω χρήσασθαι τούτω βουλόμενος διεπεπράχει, 
ώς είρήκει, μετά καιρόν στείλας γαρ τόν Γαβραν Κωνσταντϊνον έξ- 25 
έπεμψεν αύτω φιλοτιμήματα άλλα άττα συχνά καί παντοδαπούς 
οπλισμούς· ό δέ άπατεών ών καί μηδέ τί έστιν όλως άλήθεια έγνωκώς 
ποτε των τε συνθηκών έπελάθετο άπελθών ές Μκόνιον καί τήν Σεβά-

25 στείλα?: a. 1162 

5 θηρίκλεια: cf. Athen. 470 f 23—24 icos — άκμη: graece mihi ignotum; cf. 
Sen. Apocol. 9 

VA = a, PW, RMDF = b 

5 έκτυπώματα R θηρίκλειστα M 6 καί om. V άπόριστοι M 7 μή R 8 
δέ : oöv APW Bekk παραπεμψάμενο? W 10 οώτόν om. R δωρήσηται Ρ 
Bekk 13 των om. V άγασαμένου Ρ Bekk 15 τούτοι?: τοϊ? Bekk πασί 
τούτοι? V 16 είδοίη? VaoPR: είδείκαΐ Μ καί tert. : άλλα καί APP°W Bekk 17 
ό ταΰτά σοι δωρούμενο; Β τόσοι? Ρ: τούτοι? V Sc: τοσούτοι? AW τε om. F 
18 τυφλώττων: φυλάττων W 19 κατεπηγγε(λατο Ρ Bekk: καί έπαγγέλλεται Μ 
20 δέ om. W 21 τπστώσηται Bekk 23 2τι: ότι Α: δτε Μ 26 άττα: τά V 
27—28 τό τί έστιν άλήθεια δλω? μή γινώσκων των τε θησαυρών ών Ιλαβεν έπελάθετο 
καί αύτη? τη? ύποσχέσεω? Β 27 μή (μηδ' Bekk) δλω? άλήθειαν έ/νωκώ? Ρ Bekk 
άλήθειαν R M D F 28 συνθηκών: θησαυρών W εί? VW Bekk 

17 τόσοι? : τοιούτοι? καί τοσούτοι? b Bekk 
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στειαν έκπορθήσας και τα ύπ ' αύτήν χειρωσάμευος γέγονε των όλων 
30 αύτός εγκρατής. 

Επειδή δέ και τόν Δαδούυην της οικείας άρχής τταρέλυσεν, εκείνου 
μεν δραπέτην καί πλανήτηυ είργάσατο, της δέ Καισαρείας αυτός λαβό-
μενος και τόν λοιπόν μετήρχετο ξύμφυλον, τόν Ίαγουπασάνην φημί, 
νοσήσας κάπι τη τούτου έρωτα χώρα καί τόν άνδρα διψών άνελεϊν. 

35 ό δέ καί αυτός τό οίκεΐον συγκροτών έν τω μέρει στρατόπεδον καί ώς 
ττρός άνταγωνιστήν ήδη μείζονα περιβαλλόμενου δύυαμιυ παραταττό-
μευος φθάνει θανάτω τήυ προθυμίαν διακοπείς. Δαδούνης δέ ώς είς 
ερήμην δυνάστου τήν των Άμασέων σατραπείαν παρεισιών έκεΐθέν τε 
αποκρούεται καί τή μεταπεμψαμένη τούτον του Ίαγουπασάνη συν-

áO εύνω θανάτου αίτιος γίνεται- οι γάρ Άμασεϊς έπαναστάντες αύτήν τε 
ώς λάθρα τω Δαδούυη μυηστεύουσαν τήν άρχήν ήμύναντο τελευτή 
καί Δαδούυην άδοξήσαντες άρχοντα μακράν άπεώσαντο. 

Άλλ ' ούχί και του Κλιτζασθλάν γεγόνασιν ισχυρότεροι * αλλ' ούτος 
αυτών φανείς δυνατώτερος, ώς είχε πρώην Καππαδοκίαν, ούτως καί 

45 Άμάσειαν είληφεν ύστερον, | οξεία καί επιτύχει τύχη προς τά πράγματα 
χρώμευος, άυθρωπος ούκ εύφυής τήν διαρτίαν του σώματος, άλλ' 
ήκρωτηριασμένος έν ουκ ολίγοις των καιρίων μερών, αύτίκα γάρ αϊ 
χείρες τούτω εξήρθρωντο καί τώ πόδε ύποσκάζοντε ήσαν καί τά πολλά 
εφ' άρμαμάξης τήν πορείαν πεποίητο. όθεν καί τάς άρχάς των κατ' 

50 αύτου σκωμμάτων εξ αύτοϋ δή 'Ανδρόνικος έσέπειτα ποριζόμενος 
Κουτζασθλάνην τούτον ώνόμαζε, φιλολοίδορος ώυ είπερ τις άλλος καί 
καθάψασθαι άυθρώπων δεινότατος και λόγοις Κερκώπων άπαλοις τοις 
ού καλώς πεπραγμένοις των έργων ή τοις άηδώς του σώματος εχουσι 
μώμον προστρίψασθαι ίκανώτατος. 

55 Ό μέν ούν, όποιος άν και ήν τήν πλάσιν του σώματος (είχε δέ 
ώς αύτόν, οΐμαι, ή πλάστρια φύσις έπαλαμήσατο), μεγάλη ν άρχήν 
είληχώς καί τοσαύτας δυνάμεις περιβαλόμενος ούχ εΐλετο εντεύθεν 
βίοτον ήρεμον, άλλά φύσει ταραχώδης ών καί άκαταστόρεστος ώσπερ 

31—125,45 έπειδή—εχουσαι: intra annos 1162—1177 

VA = a, PW, RMDF = b 

29 καί: δέ καί V 32 μέν om. W καί om. Ρ 33 φησί W 34 έττί V 
35 âv τώ μέρει συγκροτών AW 36 άγωνιστήν Ρ 37 ώς ε!ς: καί R 39 
tt¡ post τούτον add. Bekk τοΰ: τώ Α Ίαγουττασάν W Sc 43 Κλιτζασθάν 
FK: Κλιτζασθλάν D Sc Bekk: Κλυτζασθλάν Ν 44 ούτω Ρ Bekk 47 μελών 
Bekk 49 άμαμάξης Pac: άμάξης RKN: άρμάξηΐΜ: άρμ* άμάξης WDacF ποιού-
μενος V 50 δή: δέ R: om. Μ ττειραζόμενος R 51 καί om. F 52 κα-
θάψαι Μ κεκρόπων V 55 ό: οί Α 55—56 δ' ώ; οΐμαι ώς αύτόν V 56 αυτός R 
οϊμαι om. AW 57 είληφώς AW 58 άκατακόρεστος VR: ακαταστόρετος W: 
άχόρτατος (ώς άχανές πέλαγος) Β 
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Bekk 160/112 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Γ' 123 

•nç κόλπος θαλάττιος 'Ρωμαίοις εν οίς είχε λυπεί ν άκηρυκτί διεφέρετο 
καί άνέγκλητον πολλάκις επήγε τον πόλεμον, σύν ούδενί λόγω θεσμά 60 
παρατρέχων και συγχέων σπονδάς, τ η οικεία δ ' έφέσει ταλαντεύων το 
πραχθησόμενον. ούδ' αύτη ς άπέσχετο της Μελιτηνής, αλλά καί τον 
ταύτης εχων καθελεϊν άμηρδν, μήτε τό τής θρησκείας ταύτόν ύπειδό-
μενος ή τό μηδέν εχειν έπεγκαλεΐν άλγεινόν, αύτός άνεπικαλύπτως 
αΐτίαν πλασά | μένος καί γραψάμενος εκείθεν αύτόν Ιξήλασεν. έπειτα 65 
δέ και τόν οίκείον ύφέρπων κασίγνητον μετανάστην κάκεϊνον εθετο. οί 
δέ φυγάδες προς τόν αύτοκράτορα ΐκοντο. 

Καί ταύτα μέν συμβέβηκεν ύστερον, τότε δε πολυδύναμος γεγονώς 
τό πρός τόν βασιλέα αΐδήμον άπεξύσατο καί ην αυτός θεραπείαν προσ-
ήγε ταϊς των πραγμάτων δυσκολίαις άγχόμενος, ταύτην εξητεΐτό οί 70 
παρέχειν τόν αύτοκράτορα, βαρβαρικως μεταλλοιούμενος τ ω καιρώ 
καί δεήσαν υπέρ τό δέον ύποστελλόμενος, καί πτερού αύθις έλαφρι-
ζόμενος εύπετέστερον, αν τή ετέρα πλάστιγγι ροπήν ή τύχη παρείχετο 
τοις παλινστρόφοις βραβεύουσα πράγμασι. παττάλω δ5 ύπεκκρου-
όμενος πάτταλος έξομαλίζων ήν τόν βασιλέα καί θεραπεύων ένιαχου, ού 75 
μήν ύ π ' εκείνου θηροκομούμενος διεδείκνυτο καί δόξαν απονέμων πατρός 
υιοθεσίας τιμήν ελάμβανε· καί ήν τά παρ' αλλήλων χαραττόμενα 
γράμματα πατέρα βασιλέα καί σουλτάν υίόν καταγγέλλοντα. 

Πλήν ούδ' ούτως ές φιλίαν ακραιφνή συνηρμόζοντο ή γοϋν τάς 
σπονδάς ου ξυνέχεον. δθεν ό μέν κατά χειμάρρουν πληθύνοντα ή κατά 80 
πολλά εδηδοκότα φάρμακα δράκοντα κατέκλυζέ τε καί παρέσυρε τό 
προστυχόν καί συχνά των ήμετέρων πολιχνίων κατέχασκε τόν τής 
κακίας άποπτύων ιόν · ό δέ περιεφράγμου τούτω τάς διεξόδους καί εις 
άνάρρουν τό ρεύμα ύπανεστοίβαζε θριγγίω άρραγεϊ στρατοπέδων, ή 
όλκή χρυσίου εφολκοϋ κατεκοίμιζε προς ειρήνη ν τό τούτου βλέφαρο ν 85 
και ήν τέως είς λη | στείαν επηγρίαινε λοφιάν καί τόν όλκόν, δν ΰπ-
εσύρετο του στρατεύματος, κατασιγάζων έπράϋνεν. 

66—67 οί — ΐκοντο: cf. Cinnam. 295,17 74—75 παττάλω—ττάττοιλος: cf. 
Diogen. 6, 16 80—81 κατά — δράκοντα: cf. Horn. Χ 93 sq.; Nie. Or. 118, 27—28 

VA = a, PW, RMDF = b 

59 άλλο? post τι; add. Ps° 'Ρωμαίουξ V μέν post 'Ρωμ. add. Bekk èv om. V 
61 μέν post συγχέων add. Ρ Bekk δ ' om. R 62 ouv post αύτης add. Ρ Bekk 
έπέσχετο F Μελιτινης RFKN άλλα : άμέλει Ρ 63 μήποτε F : μηδέ Bekk 
Tfjç: έκ Α 64 έττικαλεϊν V τώ άνθρώπω post άλγεινόν add. APPCW Bekk 
66 δέ om. Bekk έφέρπων M 68 ξυμβέβηκεν V 69 άπεσείσατο V 70 έζη-
τεϊτο Α 73 αν : òv D a o F : ότε Bekk 77 άντελάμβανε Ρ 78 κατεπαγγέλλοντα 
V 80 πληθύοντα AWRMFK Bekk 83 βασιλεύΐ post δέ add. APW Bekk: 
ante δέ Β τούτου Bekk 84 στρατοπέδου Bekk 86 τέως om. Y ôv om. 
V έπεσύρετο Bekk 
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124 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ NI ΑΤΟΥ Bekk 162/3 

'Ενίοτε δέ τους ώς πώεα πλατέα διεκκεχυμένους τοις 'Ρωμαϊκοΐς 
σχοινίσμασι Τούρκους άναστέλλων τοις περί τήν Πεντάπολιν έπιτίθεται 

90 καΐ σωμάτων άνθρωπίνων καί ζώων πολλών γενόμενος έγκρατής, 
μηδ' εις χείρας δεξαμένων αύτόν των Περσών, τροπαιοφόρος άνέζευ-
ξεν. όπηνίκα καί Σολυμδς, ó τών παρά τω σουλτάν τά μέγιστα δυνα-
μένων κορυφαιότατος, τω βασιλεϊ έποφθείς πολλά μέν ύπερηγόρει τοΟ 
σουλτάν άποτρέπων της εκείνου γνώμης τά παρά τών Τούρκων πρατ-

95 τόμενα καί σοφιστικώς οϊς διεξήει καταχαριζόμενος, άσύμφωνα δ' όμως 
ι τοις πράγμασι φθεγγόμενος ήλίσκετο ψευδολογίας έγκλήματι· πλην 

ούδ' ούτω τι πρός βασιλέως πέπονθεν άχαρι Σολυμδς. θεραπεύων δέ 
καί ύπέρ τό αληθές, ώς εθος τοις βαρβάροις, τον άνακτα καί τα ές άπατη ν 
τεχναζόμενος ιπποις αύτόν ώκύποσιν έκολάκευσεν, ους τό εκείνου έσί-

5 τευεν ίπποστάσιον* ό δέ βασιλεύς τούς ίππους δεξάμενος καί Σολυμδν 
της εύγνωμοσύνης άποδεξάμενος, εΐ καί μή της έκείνου γνώμης ίδιον 
ην, του δέ καιρού ύπήρχε δώρον τό φιλοφρόνημα, προς τόν σουλτάν 
άπέστειλεν έξηγησόμενον έκείνω α ούκ ή ν άγνοών καί ες αύτό του 
τρόπου άποσκώψοντα τό παλίμβολον τό άπιστόν τε καί τό κακόηθες, 

ίο καν ούκ ή ν αύτόν ήρεμήσειν επί τούτοις ή γοΟν καθυπερθέσθαι ' Ρωμαί-
ο ις την άντιπάθειαν. 

Έκλώπευε γοϋν ταϊς συνήθεσι | ληστείαις χρώμενος. στείλας δέ καί 
φάλαγγας έπιλέκτους τήν κατά Φρυγία ν έκπορθεΤ Λαοδίκειαν, ούκέτι 
ούσα ν σννοικουμένην ώς νυν έώραται, ούδ' εύερκέσι φραγνυμένην 

15 τείχεσι, κατά δέ κώμας έκκεχυμένην περί τάς ύπωρείας τών έκεϊσε βου-
νών. ήλασε δ' έκεΐθεν βαρείαν λείαν άνθρώπων καί ζώων πλήθος ού 
σταθμητόν ού μετρίους δέ καί κατέκτανεν, έν οϊς καί τόν αρχιερέα 
Σολομώντα, έκτομίαν μέν άνθρωπο ν, χαρίεντα δ' άλλως τό ήθος καί 
θεώ δι' αρετής προσεγγίζοντα, είρωνευόμενος δ' έφασκε πρός τούς 

20 οίκείους, ώς όσω αν μείζω δράσειε 'Ρωμαίους δεινά, τοσούτω μείζω ύπό 
βασιλέως αγαθά πείσεται· ,,φ γάρ πάρεστί" φησι ,,τό κρατεΐν, τούτω 
καί αί δωρεαΐ φιλοϋσιν έπιξενίζεσθαι, Ινα μή πλειον ή τό νικδν, έπειδή 

VA = a, PW, RMDF = b 

88 ώ$: ês D πλατέα om. W έκκεχυμένοις V 91 έπανέζευξεν Bekk 92 τω 
om. W τά om. V 95 καί om. P a o 2 άχαρι πέπονθε YAW 3 τάληθές 
W 6 καί υποταγής post ευγνωμοσύνης add. Β Bekk 7 σουλτάνον hic etiam 
V 8 έκεΐνον W K : έκεΐνο Μ τό post αύτό add. D a c F 9 άποσκώψαντα AP: 
άποκόψαντα R : άποσκέψοντα M 10 ârrl τούτω V ή yoöv om. V καί πρός 
βραχύ post καθυπερθέσθαι add. APW Bekk 12 έκλόπευε D Bekk 13 ούκέτι 
Α8: ούδέπω AW: ούπω Sc 14 οίκουμένην RMDF 15 περί: ύπό V 17 
μετρίως F άπέκτανεν V: κατέκανεν MKa c 20 μείζω pr. om. V: περισσότερα 
Β δεινά: κακά VB ύπό: παρά Bekk 

95 καί om. b 20 toùç 'Ρωμαίους b 
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Beh k 163/4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Γ' 125 

καί τα φλέγμα!νοντα των νοσημάτων τάς νοσοκομίας έπισπώνται 
πλείονας, ίνα άντισπώνται καί σταΐεν τά πρόσω νεμόμενα." 

Ούδ' ό Μανουήλ μέντοι έπΐ τούτοις ήσυχίαν ήσπάσατο, αλλά 25 
πρώτα μέν δια του Τζικανδήλη Βασιλείου, είτα καί διά του 'Αγγέλου 
Μιχαήλ τοις Τούρκοις έπέθετο, δσοι πολυθρέμμονες δντες άναδιφώσι 
πόας τάς λειμωυίτιδας καί τούτων ενεκα των οικείων ηθών άπανιστά-
μενοι παγγενή τά 'Ρωμαίων έπεισίασιν δρια. ούτοι γάρ ές λόχους το 
τών στρατοπέδων συντάξαντες εΰζωνον και μεθ' έαυτών παραλαβόντες 30 
έξήεσαν. άμείνω δέ την νύκτα κρίναντες είς την τών έναντίων έπίθεσιν, 
σύνθημα δεδώκασι | τω στρατώ εν τω κατά σκότον συμπλέκεσθαι τοις 
Τούρκοις άναφωνείν „σίδηρος", ώς είη αύτοϊς ούτως άντιπαρέρχεσθαι 
μέν τό όμόφυλον ώς όμόφωνον, τό δέ σιγή έπιόν καίνοιεν ώς άλλό-
γλωττον. καί τούτο δι' δλης της τότε συμπλοκής έπιφωνούμενον 35 
διέστελλε τά γένη καί, τό του Δαυίδ, ώς σίδηρος τάς τών Περσών ψυχάς 
διήρχετο. μετά δέ πολύν όψέ ποτε φόνον οί Τούρκοι συνέντες, ô βούλεται 
τό άνά στόμα 'Ρωμαίοις κείμενον, ξυνωδά καί αύτοί έφθέγγοντο, εως 
τής νυκτός διαγενομένης άπ ' άλλήλων διέστησαν τά στρατεύματα. 

Πολλά i μέν ουν έκδρομαί τό τηνικαΟτα καιρού τω βασιλεϊ τούτω 40 
κατά τών Τούρκων έγένοντο καί παρά τούτων αύθις 'Ρωμαίοις έπι-
ξυνέστησαν παρήκα δέ τούτων δσαι σύν τω μή άξιαφήγητόν τι 
κεκτήσθαι καί κόρον τοις φιληκόοις έμποιήσειν ή μέλλον, οία τά πολλά 
είς ταύτά τήν ίστορίαν έπαναστρέφουσαι καί μηδέν τι παρεξηλλαχός 
είς τήν διήγησιν έχουσαι. 45 

36—37 ώζ — διήρχετο: cf. Ps. 104, 18 

VA = a, PW, RMDF = b 

23 νοσημάτων: σωμάτων Pao Bekk 24 ïv' Ρ 25 μένουν γε ούδ' ό Μαν. έπΐ Ρ 
μέντοι: μέν V ήσττάζετο Ρ 26 πρώτον W Τζικανδύ^ V: Τζικανδίλη Α Sc: 
Τζικονδύλη PW: Τζυκανδύλη RB: Τζυκανδήλη MD Bekk: Τζικανδλ F: Τζικάνδου Κ: 
Τζυκανδλ Ν Βασιλείου VRMDF : Γουδελίου APWB Sc Panopl. Dogm. Γουδε-
λίου Τζ. : Ρ Bekk καί: δέ V: om. Ρ: δέ καί Β 28 άπανιστάμενοι: άτταίροντεζ V 
29 παγγενεΐ V Bekk 34 μέν om. Μ 34—35 άλλόγλωσσον DF Bekk: άλλό-
φυλον V 36 ώζ: ó Bekk 37 δέ om. W συνιέντες PDF Bekk: συνθέντε; W: 
συνόντες Μ: διαγνόντε$ Β 38 σφίσι post ξυνφδά add. Ρ Bekk φθέγγονται W 
43 εμελλον VAao 

31 κρίνοντεϊ Ρ b Bekk 
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126 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 164/5 

ΤΟΜΟΙ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

Έττάνειμι δ' αύθις επί τά Γίαιονικά, σαφήνειας δ' | ενεκα τοΰ ίστορεϊν 
προαναβαλοϋμαι ταυτί. τω τότε άρχοντι των Οΰννων ' Ιατζδ δύο ήσαν 

50 όμαίμονες, Στέφανος τε και Βλαδίσθλαβος, και παίδες Στέφανος και Βελας. 
των αδελφών τοίνυν ό Στέφανος τάς όμογνίους έκφυγών χείρας κατ' 
αύτου φονώσας την Κωνσταντίνου κατέλαβε, και προσδεχθείς άσπασίως 
τω αύτοκράτορι Μανουήλ άλλης τε φιλοφροσύνης ώς πλείστης ηύμοίρη-
σεν, άλλά δη καί Μαρίαν εγημε την τούτου άνεψιάν, ην ó σεβαστοκρά-

55 τωρ εφύτευσεν Μσαάκιος. μετά δέ βραχύ καί ό των αδελφών τρίτος 
Βλαδίσθλαβος κατ' ΐχνια βαίνων τω Στεφάνω τω Μανουήλ προσεχώρη-
σεν, où τοσούτον Ίατζα καταγνούς ώς μη φιλοϋντος όσον εικός ή εξ 
έκείνου έπιβουλήν πτοηθείς, όσον τη του αδελφού Στεφάνου φήμη 
γοητευθείς καί προς αυτόν τήν πορείαν τεινάμενος. τω τοι ουδ' αύτός 

60 εξέπεσε τών ελπίδων ή άναξίως του γένους τώ βασιλεϊ προσείληπται, 
άλλα πάντα οί άπηντήκει κατά σκοπό ν. καί γυναίκα δέ ην ήβούλετο 
άγαγέσθαι, καί ταύτην έκ βασιλείου εγημεν άν αίματος, άλλά γάμου μεν 
άπέσχετο, ίνα μή της ες πατρίδα λαθόμενος επανόδου τά οίκοι διαφθερεΐ, 
τω λωτω της γυναικός προσηλούμενος. 

65 'Αλλ' οία τά επί τούτοις; τελευτα ό τών Οϋννων ρήξ Ματζδς, και ό 
θάνατος ήμερος, της φύσεως δ ενέτεινε βάρβιτον ύποχαλασάσης της αρ-
μονίας καί λυσάσης προς ά καί εξ ών συντέθειται. ή δ' άρχή έπί τόν 

52 κατέλαβε: a. 1154 55 μ ε τ ά . . . βραχύ: a. 1158 65 Geiza II (regnabat 
inde ab a. 1141) mortuus die 31 mens. Maii a. 1162 

49—64 τώ — προσηλούμενος : cf. Cinnam. 203, 3—10 65—74 τελευτδ — κα-
τάσχεσιν : cf. Cinnam. 202, 18; 203, 10—21 66—67 τη s — συντέθειται: cf. Plat. 
Phaed. 85 e sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

47 Μανουήλ: κΰρ Μανουήλ ARD Μαν. τ . Κομνηνού: τοΰ Κομνηνού κυρ Μα-
νουήλ Ρ 48 τη; icrropías Ρ 50 Βραδύσθλαβος constanter Ν Βελλδς constanter 
Ν 53 ύττό τοΰ αύτοκράτορος V 54 άλλά δή om. V 55 μεταβραχύ δέ VR: 
μετά βραχύ δέ Bekk : μετ' όλίγον δέ Β δέ om. W 57 ή : ή καί W 61 δέ : δι* R 
ην: ε! VB: ην AWRM ? D a c ? F Bekk 62 αν εγημεν Bekk αν om. VP a c hab. 
Β τήν ante πατρίδα add. V διαφθερή D a c : διαφθαρή D»c : διαφθεροϊ F Bekk 
66 άνέτεινε V 67 καί alt. om. W 

46 του βασιλέω; post της βασιλείας add. RD, non vero MF 50 τε om. b 67 
διαλυσάσης b Bekk 
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έκείνου διαβαίνει τταΐδα τον Στέφανον. ό δέ βασιλεύς ώς εκ ρίζης άνο-
μοίου φυέν τι κάλλιστον το γεγονός ήγησάμενος, και κατά | νουν άναττο-
λήσας, ώς εΐ πρός τον επ' άνεψια γαμβρόν Στέφανου, ώς δήθεν είς αρχήν 70 
δικαιούμενον, ή των Ουννων μεταβαίη σατράπευσις, σχοίη αν τά πρώτα 
κλέος αύτός, επειτα ή βασιλεία 'Ρωμαίων μέρος ίσως εκείθεν δασμού, εκ 
του άναντιρρήτου δ' οΰν ασφαλή τήν του Φραγγοχωρίου και του 
Ζευγμίνου κατάσχεσιν, συντείνει τό πρόθυμον προς τήν των σκοπουμέ-
νων εκπλήρωσιν. 75 

Καί είχεν ευθύς τούς μεν πρέσβεις ή των Ούγγρων χώρα, οιτινες 
αύτοϊς καταστάντες ήμελλον ξυνδιαθέσθαι Στεφάνω τον τής αρχής στέ-
φανον, μετά βραχύ δέ αύτόν ή Σαρδική. Ούννοι μεν ούν και προς τήν 
πρώτην άκοήν άπεπήδησαν του Στεφάνου και τοις ώσί βαρέως ήκουσαν 
τήν τούτου προσηγορίαν, καί δι' άλλα μέν άποπέμπεσθαι, τούτον φά- 80 
σκοντες, μάλιστα δέ δια τό γήμαι παρά 'Ρωμαίοις· αύτοΐς δέ άσύμφορον 
όλως είναι προσέσθαι άνδρα κατά κήδος τω βασιλεϊ 'Ρωμαίων συναπτό-
μενον· υποβλέπεσθαι γαρ μή πως Ούννοι μέν ύπ ' αύτού βασιλεύωνται, 
αύτός δέ ύπό τού των 'Ρωμαίων άρχηται βασιλεύοντος, δια ταύτα 
τοίνυν ούτε τω Στεφάνω εκεισέ πη άφικομένω προσέκειντο καί τούς κα- 85 
τάγοντας αύτόν έκ βασιλέως άπράκτους ήφίεσαν. 

"Ενθεν τοι καί δια μείζονος ίσχύος έπιβοηθήσαι τω Στεφάνω δείν ó 
βασιλεύς κεκρικώς αύτός τε τής Σαρδικής άπάρας άφικνεΐται προς τά 
Παρίστρια, λέγω δή τά κατά Βρανίτζοβαν καί Βελέγραδα, καί τον άδελφι-
δούν Άλέξιον τόν Κοντοστέφανον συνεκπέμπει τω Στεφάνω | μετά ίσχύος · 90 
οΐ καί, ώς τόν Χράμον κατέλαβον, ώς ένήν τά προς άρχήν διεπράττοντο, 
ύποποιούμενοί τε δώροις τούς μέγα παρά Παίοσι δυναμένους καί κολακεία 
ύποφθείροντες καί ύποσχέσεσι μεγίσταις έπαίροντες · έπέραινον δέ ούδέν 
ή δσον τόν Βλαδίσθλαβον Ούννους είς άρχοντα δέξασθαι. άλλα καί τού-
του βραχύν τινα χρόνον επιβιώσαντος τή άρχή ές τόν του ' Ιατζδ υίόν 95 

95 βραχύν τίνα χρόνον: a die 31 mens. Maii a. 1162 usque ad diem 14 mens. Ian. 
a. 1163 

VA = a, PW, RMDF = b 

71 διαβαίη W : διαβαίνει Β : μεταβή Sc 73—74 τ. Ζευγμ. κ. τ. Φρ. Bekk 76 
Ούγγρων: Οϋννων Ρ Bekk 77 εμελλον V 78—79 πρόξ τ. ττρ. άπεπήδησαν 
άκοήν τ. Στ. V: πρό$ τ. πρ. άκοήν τ. Στ. άπεπήδησαν Β 79 άνεπήδησαν 
APWRac 80 τούτον άποπέμπεσθαι φάσκοντε; W: φάσκοντεζ άποπέμπεσθαι 
τούτον Bekk 81 τοις Oôvvoiç post δέ add. Ρ 82 προσίεσθαι V: προσέσται F 
84 καί όρίζηται post άρχηται add. Β Bekk 85 ποι Bekk καταγαγόντας V 
88 κεκρικώζ: οίηθείς Bekk τη?: έκ Bekk τά om. Α 89 τήν Βρανίτζοβαν 
V 91 τήν Χράμον R 94 τόν om. DF Bekk Βραδίσθλαβον ΚΝ τόν τοϋ 
Στεφάνου κασίγνητον (αύτάδελφον Se) post Βλαδ. add. APmeW Sc Bekk Oúvvous 
om. V 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:09



128 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 167/8 

ι Στέφανον oi Ούννοι πάλιν προσέρρεψαν. άλλ' ούτε βασιλεύς πράως 
ήνεγκε τό γεγονός, καί ό του Ίατζδ κασίγνητος Στέφανος βασιλέως 
συναιρομένου πάντα ήν μηχανώμενος, ει πως της άρχής επιτεύξεται. 

Πολλών ουν ενεκα τούτων συμβεβηκότων πολέμων και του βασιλέως 
5 τόν του ' Ιατζδ uìòv τον Βελδν είς γαμβρόν άνελομένου επί τή θυγατρί 

εκείνου Μαρία, οί των Ούννων άντικαθιστάμενοι τω Στεφάνω τάς πρώ-
τας των έλπίδων έκριζουντες βλάστας και άποτέμνοντες τό έκ περιόδων 
τε έκείνω καί κύκλων μακρών άντιπράττειν άπολιπόντες καί έαυτούς 
πραγμάτων άλλοτριοΰντες εγνων εκποδών ποιήσασθαι δόλω τόν 

ίο άπεχθή Στέφανον. δια ταϋτα τήν φαρμακοποσίαν έπηνεκότες ώς πρόχει-
ρο ν ζωής κατευνάστριαν περιεσκόπουν τόν την Θανατηφόρο ν κύλικα τω 
Στεφάνω τοις δακτύλοις όχήσοντα. ώς δ' εύρον ύποδρηστήρά τινα του 
Στεφάνου, Θωμδν λεγόμενον, έστησαν τόν μισθόν. ούτω δ' ήν εκείνος 
οξύτατος καί δεινότατος άνθρώπου καταλϋσαι ζωήν καί σώματος άπο-

15 στήσαι ψυχή ν, πονηρω κέρδει χείρα ύποσχών, ώς καί οίκο | θεν προσε-
φευρεϊν έτέραν μέθοδον, δι' ής είς αδου τάχιον καταχθήσεται Στέφανος, 
άμέλει καί εν τω έξαιματούσθαι τήν φλέβα τω Στεφάνω έγχρίεται φαρ-
μάκω τό έπίθεμα της τομής · τό δέ δλω περιχυθέν τω σώματι καί διαδρα-
μόν καί τοις καιριωτέροις ενσκήψαν μέρεσιν απάγει του ζην τόν άν-

20 θρωπον, πράγμασιν αύτοϊς σαφώς πιστωσάμενον τάς των ανθρώπων 
έπινοίας άκροσφαλεϊς καί δειλάς καί ώς εΐκή καί μάτην τοις άκιχήτοις 
έγχειροϋσί τίνες έφετοΐς καί διαπονοΟνται τοις οίκείοις έπιτηδεύμασι, μη 
καί θεϊκής συνεφοαττομένης χειρός άνωθεν καί τοις πραττομένοις επευδο-
κούσης καί κατευθυνούσης τά τούτων διαβούλιά τε καί διαβήματα, καί 

25 ό μεν εκείτο ούτως καί ήν ó νεκρός αύτοΟ ύβριζόμενος καί όσίας άμοιρος 
καί τό Ζεύγμινον ύπό Ούννων ομολογία έάλωκε. ταϋτα ώς ήνώτιστο 
βασιλεύς, κατά των Ούννων κηρύσσει πόλεμον. 

1—3 άλλ'—έπιτεύξεται: a. 1163 5 άνελομένου: a. 1163 autumno 6 ol 
etc. : Stephanus IV necatus die 13 mens. Apr. a. 1165 

1—3: cf. Cinnam. 211,14—212,14; 214, 19—21; 216,16—218,10; 221,1—227, 
14; 231, 6—232, 12 6—25 ot — άμοιρο;: cf. Cinnam. 239, 14—240, 3 20— 
21 τα; — δειλάξ : cf. Sap. 9, 14 

VA = a, PW, RMDF = b 

4 τούτου V Sc Bekk πολέμων συμβεβηκότων V: συμβάντων πολέμων Β 6 δν 
καί διάδοχον τη; βασιλεία; έμελέτα ποιησαι post ΜαρΙςι add. Β Bekk άντικαθιστά-
μενοι VB Sc: -καθήμενοι cum PW b ser. A 7 έκριζοϋνται W 9 Ιγνωσαν 
APWB Sc Bekk 10 Στέφανον om. V: αύτόν Β 11—12 θανατηφόρον τώ Στ. 
τοϊζ δακτ. όχήσοντα κύλικα V 13 λεγόμενον Θωμδν W 13—14 όξύτατο; 
έκεΐνο; Bekk 14 διαστησαι σώματο; Μ 15 ύπέχων Ρ 16 ταχέω; V 18 
ίπιτίθεμα W όλον R 19 καί: έν W ένσκηψαι F 20 (πράγμα)σιν — 
σαφώ; i. r. 9 litt. Ρ 23 καί pr. om. YPao 25 αύτώ Ρ 26 ώ;: καί W 
ήνώτισται Μ 
6 άιτπκαθήμενοι PW b Bekk 14 διαστησαι b Bekk 20 σαφώς om. b 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:09



Bekk 168/9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Δ ' 129 

"Οτε καΐ 'Ανδρόνικος πάλιν όπτοδράς και παραγενόμενος siç Γάλιτζαν 
έκεϊθεν έπανέζευξεν. εστί δέ ή Γάλιτζα μία των παρά toTs 'Ρώς τοπαρχι-
ών, ους καΐ ΣκύΘας Ύπερβορέους φασίν. ό δέ τρόπος της φυγής ήν ούτος. 30 
πλάττεται τόν νοσουντα καί προκοίτου παιδός είς τάς σωματικός υπη-
ρεσίας ηύμοιρηκώς αλλοεθνούς, καί τούτου καί τά πολλά της ημετέρας 
διαλέκτου παραγραμματίζοντος, έπισκήπτει τούτω, έπεί καί μόνφ από 
πάντων ή προς την φρουράν άνεϊτο είσοδος, ύφελέσθαι λάθρα τάς κλεΐς 
των του πύργου πυλών, όπότε προς ήμερινόν ΰπνον οί φύλακες τρά- 35 
ποιν I το δαψιλεστέρφ χρησάμενοι τ ω ποτω, καί κηρφ έκμάξασθαι ταύ-
τας είς τό εύτύπωτον, ώς τ ω άρχετύπω είναι τό έκμαγεϊον κατά παν 
έμφερές καί είκασμένον πρός ίνδαλμα άπαράλλακτον. δρα τό άνδράπο-
δον τά προσταχθέντα, είσάγει 'Ανδρονίκω τά τών κλείθρων ίχνη. ό δέ 
τ ω παιδαρίσκω ύποτίθησιν έμφανίσαι ταΟτα τ ω οίκείω υίω τ ω Μανουήλ 40 
καί ειπείν ώς δε! την ταχίστην τοιαύτα χαλκεύσασθαι, où ταΟτα δέ μόνον, 
άλλά κάν τοις άμφορεϋσι τών οίνων, οϊπερ αύτω τό του αρίστου στέγουσι 
πόμα, παραβύειν έκ λίνου νενησμένα καλώδια καί άγαθϊδας και κρόκας 
καί μηρίνθους λεπτάς. ώς δ ' είχε πέρας τά βουλευθέντα, αναπτύσσονται 
τά κλείθρα νυκτός, τό δεσμωτήριον άπραγμόνως άναπετάννυται· όπαΐς 45 
ύπουργεΤ τ ω έργω παρ' Άνδρονίκου λαβών τό ένδόσιμον· ò 'Ανδρόνι-
κος Ιξεισι τά λίνα φέρων έν ταΐν χεροϊν. γίνεται ουν αύτω τό κατάντημα 
της τότε νυκτός χόρτος άμφιλαφής περί που τά άβατα μέρη τών ανακτό-
ρων φυείς καί είς ΰψος άναδραμών. καί περί δευτέραν δέ καί τρίτην ήμέ-
ραν ταϊς πόαις ένειλημένος τούς διώκτας έλάνθανεν. ώς δ ' άλις είχον οί 50 
διφώντες της κατά τά άρχεΐα έρεύνης, διατίθησιν 'Ανδρόνικος τάς στάλι-
κας είς κλίμακας, καί δια μεσοπυργίου χαλασθείς άκάτιον εϊσεισιν έκ 
συνθήματος περί τάς άκτάς σαλεΰον καί τούς προβλήτας, οί τό πάραλον 
τείχος τής πόλεως διειλήφασι, τάς τών κυμάτων άποθραύοντες έμβολάς. 
ήν δέ τούπίκλην Χρυσοχοόπωλος ό τή άλιάδι Άνδρόνικον είσδεξάμενος. 55 

28 άποδράς : a. 1164 29 έπανέζευξεν: a. 1165 vere 

28 δτε etc. : cf. Cinnam. 232, 8—234, 24 

VA = a, PW, RMDF = b 

28 πάλιν 'Ανδρόνικος VB 29 παρά τών τή; R έπαρχιών V 32 τά om. W 
37 èç AW 39 προσταχθέντα : πραχθέντα Α καί ante είσάγει add. W τώ 
Άνδρονίκω VB 40 παιδισκαρίω V τω ante Μανουήλ om. V Sc hab. Β 
42 tò om. R 44 καί μηρίνθους λεπτάς ([καλώ]δια — ώς i. r. 23 litt.) Ρρ= βου-
λευθέντα V A m W R Μ Sc : βουλευόμενα APW: βουληθέντα DF Bekk 46 τό Ιργον 
R Bekk 47 τό om. Ρ 51—52 είς κλίμακας τάς στάλικας V 52 εϊσεισιν: 
είσιν W 53 παράλιον R 55 Χρυσοχοόπουλος ΥΚ Bekk : Χρυσοόπωλος R : 
Χρυσοοπώλου Β 

40 τφ οίκείω υίω : τώ έκείνου υΐώ ΡΜ : τώ υΐώ έκεΐνου RDF Bekk : τώ οίκείω υίω cum 
VAW ser. Sc 44 καί μηρίνθους λεπτάς om. b 

9 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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άλλ' οΰπω ακριβώς άνάγεσθαι ήρξαντο, και συνέχονται παρά των κατά 
τον Βουκολέοντα προφυλακών, οι πα | σαν νύκτα σκοπεύουσι και των 
ανακτόρων ουκ έώσιν εχόμενα ενίας νήας διαιτλωΐζεσθαι. εξ εκείνου δέ τα 
της σκοπιάς ταύτης ήρξατο, έξ ότουπερ ò Τζιμισχής 'Ιωάννης τω Φωκά 

60 Νικηφόρω νυκτός έπέθετο δια σαργάνης άνιμηθείς. παρά βραχύ γοΰν 
ήν αν και πάλιν 'Ανδρόνικος χείροσι δεσμοις ένισχημένος και φυλακαΐς ή 
και ξίφος του ζην αυτόν ύπεξήγαγε τάς πολλάς εσέπειτα πλάνας ύποτε-
μόμενον, νυν δέ ή οίκεία εύτραπελία έρρύσατο και τότε τον βαθυγνώ-
μονα, έκ των εαυτής ριζοτομήσασα κήπων τά τω καιρώ προσφυή φάρ-

65 μακα, ώσπερ και Δαυίδ έξέσωσε πρότερον ή έν ΓέΘ του προσώπου άλ-
λοίωσις έπιψόφησίς τε του τυμπάνου καί ή μανική των ποδών παρεν-
σάλευσις. οΐκέτου γάρ οΐκότριβος ύποδύς προσωπειον χρόνια δεσμά έκ-
διδράσκοντος έδεϊτο των συλλαβόντων μή παριδεΐν αυτόν ουκ ολίγα 
πρός του δεσπότου πεπονθότα πάλαι δεινά καί τότε δέ δίκας είσπρατ-

70 τόμενον της φυγής, εκάλει δ' ούτω τόν Χρυσοχοόπωλον, μεταρρυθμίζων 
άμα προς τήν βάρβαρον φωνή ν τήν "Ελληνίδα διάλεκτον, καί μηδ' 
έπαΐειν τά πλείστα ταυτησί πλαττόμενος. και αυτός δέ ò Χρυσοχοόπω-
λος δώροις παρακρουσάμενος τούς σκοπούς ϊσχυσεν Άνδρόνικον έξελείν, 
ώς δραπέτην έαυτοΰ δουλον αΐτησάμενος καί λαβών, άμέλει καί παρά 

75 δόξαν 'Ανδρόνικος εις τόν οίκεΐον οΐκον παρελθών, δς του Βλάγγα επι-
κέκληται, όμοΟ τε προσεϊπε τούς φιλτάτους τά εισιτήρια έποφθείς καί 
προσεφθέγξατο τά απόδημα, τούς πόδας των σιδήρων απολυθείς, καί τό 
Μελίβοτον καταλαβών καί των εκεϊσε ίππων έπιβάς, οι πρός άπόδρασιν 
αύτω ήτοιμά | σθησαν, τήν εύθύ τής 'Αγχιάλου ΐεται. ένθα δή γεγονώς 

80 καί τω Πουπάκη έαυτόν έμφανίσας, δς πρώτος, ώς ήδη έρρέθη μοι, τήν 
κατά Κορυφώ εσανέβη κλίμακα, καί παρ' εκείνου λαβών τά εφόδια καί 
ήγεμόνων όδοϋ ευπορήσας τήν ες Γάλιτζαν έπορεύετο. 

65—67 ώσπερ—παρενσάλευσις: cf. 1 Regn. 21,14 80 έρρέθη: ρ. 84, 9 sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

57 κατά ante πδσαν add. V 58 έχομένως V âvious V νηα<; âvias D 59 
ήρξαντο Ρ Bekk έξόττερ W Τζιμισχή; APW: Τζυμισχής MN: Τζυμισκης Β: 
Τζιμισκή; Bekk 61 ήν om. R Kalom. W κalφuλaκaîsέvlσχημέvosDFBekk 
62 έσέττειτα : εΐσέττειτα D Bekk : εισέτι V ύποτεμνόμενον R 63 ή om. R 64 
έαυτης : αύτη; R 68 περιιδεϊν VPAW δέ om. V: (τό)τε δέ i. r. Ρ 70 Xpu-
σοχοόττουλον VK Bekk: Χρυσοόπωλον RDacF: Χρυσοοπώλου Β 71 μή V 
72 έπαίειν τά: έττσΐοντα R Χρυσοόττουλος VK Bekk: Χρυσοόττωλοζ Dac 75 sïç 
τόν οίκεΐον οίκον 'Ανδρόνικος V 76 TOÏÇ φιλτάτοις Ρ 78 Μελίβωτον DFB οΐ : 
οΐπερ AP Bekk 78—79 Ικείνω ττρός άπόδρασιν AP Bekk αύτω sive έκείνφ om. 
W 79 ΐετο Ρ 80 Παττούκη Sc ττρώτω; RMDF (πρώ)το$ ώ; i. r. 3 litt. 
Ρ ώ$ om. W 

69 τότε : vüv b Bekk 
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Άλλ' δτε του δειμαίνειν άπεϊχεν 'Ανδρόνικος ώς ήδη τάς χείρας των 
διωκόντων λαθών και των της Γαλίτζης όρίων λαβόμενος, προς ήν ώς είς 
σώζον κρησφύγετον ώρμητο, τότε θηρευτών εμπίπτει ταϊς άρκυσι· 85 
συλληφθείς γάρ παρά Βλάχων, οίς ή φήμη την αύτοΟ φθάσασα φυγήν 
Οφηγήσατο, ες τούπίσω προς βασιλέα πάλιν άπήγετο. 

Μη έχων ούυ τόν σώζοντα καΐ λυτρούμενον, ού φίλον παρόντα παρ-
ήγορον, ούχ ύπασπιστήν, ού θεράποντα, άρωγφ τή οικεία αύθις 
δολοφροσύνη κέχρηται ό πολύφρων. τ φ τοι καί πρός άπάτην τών άγόν- 90 
των ρύσιν γαστρός πλασάμενος συχνάκις τοΰ ίππου άποκατέβαινε και 
έξέκλινεν είς άπόπατον παρασκευαζόμενος και καθ' έαυτόν άφιστάμενος 
καί ιδιάζων, ώς δήθεν ένοχλούσης άποκενώσεως. τοϋτο ούν πολλάκις 
του νυχθημέρου τελών λανθάνει κατασοφισάμενος τούς εφομαρτοΟντας. 
τόν γάρ σκίπωνα, ώ ήν βακτηρευόμενος ώς καχεξία δήθεν παλαίων, 95 
σκοταΐος άναστάς τή γ ή προσήρεισε και τή μέν χλαμύδι του σώματος ι 
περιείλησε τόν λύγο ν, τόν δ' επί κράτος πϊλον έπέθηκεν άνωθεν καί 
άνθρωπόμορφόν τι το γόνυ κάμπτον καί άφοδεϋον τεκτηνάμενος τούς 
μέν φυλάσσοντας | τό ύποκρινόμενον αύτόν άνδρείκελον εκλείπει περια-
θρεΐν, αύτός δέ τόν έκεισε λοχμώδη χώρον καθυποδύς ώσπερ δορκάς έκ 5 
βρόχων καί όρνις έκ παγίδος ρυσθείς έφέρετο. ώς δ' όψέ ποτε τόν δόλον 
εκείνοι έγνωσαν, οί μέν συνέτεινον τόν δρόμον επί τά έμπροσθεν οίόμενοι 
καί πάλιν Άνδρόνικον έκείνης ής καί πρότερον έχεσθαι, ό δέ παλίμπους 
γενόμενος δι' άλλης είς Γάλιτζαν ώχετο. 

Τόν δέ Πουπάκην ό βασιλεύς συλλαβών έξανε πολλαϊς διά λώρων 10 
δημοσία κατά τε του νώτου καί τών ώμων. μετά δέ προάγων αύτόν ό 
κήρυξ έκ του τραχήλου σχοινόδετον έπεβόα ούτωσί τρανότερο ν ,,όστις 
τόν έχθρόν του βασιλέως προσιόντα οί εϊσοικίζεται καί διδούς εφόδια 
εκπέμπει, ούτω και μαστίζεται καί πομπεύεται." ό δέ προς τούς σννιόντας 
άτενές όρων διακεχυμένω προσώπω ,,αύτη μοι αισχύνη προς του βου- 15 
λομένου ήτω παντός", έπεφθέγγετο ,,μή έπιστάντα τόν εύεργέτην κα-

88 μή—-λυτρούμενον: cf. Ps. 7, 3 5—6 ώσπερ— ρυσθείς: cf. Prov. 6,5 

VA = a, PW, RMDF = b 

83 δτε: ούτε M 84 Γάλιτζας V: γαλήνης W ώς om. F είς om. V 85 τότε 
om. R 90 άπαγόντων Bekk 93 ούδιάζων VW®0: διάζων M 94 έφομαρ-
τοΰντας: άφομαρτοϋντας DF: τηροΰντας Ρ 95 ώ; iv τη δεξιά δήθεν παλαίων 
καχεξία W 1 προσέρεισε Α 2 περιείληφε AM: περιείληχε? W: περιείχε R 
τόν alt.: τό V N 3 άμφοδεΰον Da cF 4 άνδροείκελον V 6 παγίδου V: πα-
γίδων RDaoF Bekk δ': S ' i l s V 1 έκείνοί Μ: έκεΐνον D 18 Παπούκην 
Sc πολλάς W: πολλάκις Dp® 11 τε om. R τοΰ om. et (νώ) του καί τών i. 
r. 6 lit. Ρ 12 ούτοσΐ D<»<=F 14 καί pr. om. Ρ 

89 άρωγφ om. et 90 δολοφροσύνη : μεθοδείςι συνερίθω PW b Bekk 4 φύλακας 
Pb Bekk 16 έφΟέγγετο b Bekk 

9» 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:09



132 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ NI AT OY Bekk 172/3 

ταπροδόντι ή έμβριθώς άποπεμψαμένω, άλλ' ώς έξήν τεθεραπευκότι και 
ττροεκττέμψσυτι χαίροντα." 

Τότε δ' où ν ύπτίαις άγκάλαις προς τοΟ της Γαλίτζης έπιτροπεύοντος 
20 'Ανδρόνικος προσδεχθείς εμεινε παρ ' έκείνω χρόνον συχνόν. ούτω δέ προς 

τον έαυτοΟ πόθον δλον έκεϊνον 'Ανδρόνικος άνηρτήσατο, ώς καί συνθη-
ρεύειν καί συνθακεύειν έκείνω όμέστιός τε είναι και σύσσιτος. 

'Αλλά τήν του εξαδέλφου φυγή ν καί τήν έκ της ένεγκα| μένης άπαλ-
λοτρίωσιν οίκεΐον όνειδος κρίνων ó βασιλεύς Μανουήλ, καί άλλως δέ 

25 ύφορώμενος το τούτου εττί πλείστον άττόδημον, επεί καί ήδετο παλεύειν 
μυρίαν Σκυθίδα ίππον, ώς ές τά 'Ρωμαίων δρια έσβαλεϊ, ?ργον, ó φασι, 
τίθησιν ασχολίας άνώτερον έττανελθεΐν 'Ανδρόνικον. ούκοϋν μετάπεμ-
πτον εκείθεν ποιείται, πίστεις δούς και λαβών, και τοϋ πλάνου τούτον 
εναγκαλίζεται, καθ' όν, ώς εφην, καιρόν ο! Παίονες τάς σπονδάς άθετή-

30 σαντες τήν Παρίστριον 'Ρωμαίων κατέτρεχον έπικράτειαν. 
Συμβαλόντες δέ καί τοις στρατηγοϊς τω τε Γαβρδ Μιχαήλ καί τω 

Βρανδ Μιχαήλ κατά κράτος τούτους έτρέψαντο καί λείαν ότι πλείστην 
ήλασαν. ή ν δέ ó Γαβράς ούτος νεωστί θύσας τά γαμοδαίσια μετά της 
Κομνηνής Εύδοκίας, ή 'Ανδρόνικος επλησίαζεν, ώς ήδη φθάσαντες έδη-

35 λώσαμεν. ούκοϋν καί των προσγενών Εύδοκίας συνιστδν αύτόν Θελόν-
των τω αύτοκράτορι, πολύς ήν επί βασιλέως ó τούτου κρότος καί έπαι-
νος καί έρρωμένως αύτόν εν τη κατά των Ουννων μάχη διαγωνίσασθαι 
ίσχυρίζοντο καί παρήγον των λεγομένων μάρτυρα τόν συστράτηγον 
αύτω Μιχαήλ τόν Βρανδν. ó δέ προς του βασιλέως επιταχθείς, όρκον 

40 τήν οίκείαν κεφαλήν έπαγαγόντος, αληθώς είπεΐν δ περί του Γαβρδ γεν-
ναιον σύνοιδεν έργον, τ φ τέως μέν ύπερέθετο τόν άπόλογον, πρός δέ τόν 
Γαβρδν στραφείς ήρετο τούτον, εΐ καί αυτός άνδρειόν τι καί άξιέπαινον 
ένεδείξατο, είτε μήν ώς στρατηγός τά λφονα διεπράξατο, δτε συμπεσόν-

20 χρόνον συχνόν: per annum integrum a. 1165/1166 29—51 καθ' — έκβοήσεωζ: 
a. 1166, i. e. post ea quae p. 133, 52—135, 36 narrantur 

26—27 έργον . . . άσχολίαζ άνώτερον: Pind. Isthm. 1, 2 29—51: cf. Cinnam. 
257, 17—259, 23 29 Ιφην: p. 128, 26 34 έδηλώσαμεν: p. 104, 27 sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

17 τεθεραπευτηκότι R 18 άποπέμψαντι Bekk 19 έτπτροπεύοντος : ερχοντοζ 
ό V 21 έκεϊνον δλον V 21—22 ώ; καί συμττορεύειν καί όμέστιοί είναι καί 
σύσσιτο; V: ώς καί όμοτράττεζον αύτόν εχειν καί μετ' αύτοΟ άεΐ συμττορεύεσθαι Β 
22 οννθωκεΟειν Bekk 23 έκ om. Μ έτταλλοτρίωσιν W 25 τταλεύειν WM 
Bekk: παλλεύειν rei. 26 έσβάλ-η Bekk 31—32 καί alt. — Μιχαήλ om. Μ 
35 έθελόντων APW Sc 39 τω Βρανά W έτπταχθείξ om. RMDF 40—41 
σύνοιδε γενναϊον Ρ 41 έργον σύνοιδε D μέν om. Ρ Βρανδζ post ύπερέθετο 
add. Ρ 42 δξιον έπαΐνου Bekk 43 διεττράξατο : ένεδείξατο Υ 
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tes μετά των Ούγγρων, Διονυσίου στρατηγουντος, εμάχοντο. καί ταύ-
τα I καθομολογοϋντα αχών τον Γαβρδυ καί ώς ούκ άλλον όντως τω 45 
τότε αύτόν άνδρίσασθαι μαρτυροϋντα έπήγαγεν ώς ούκ εχων βασιλέως 
ένώπιον παρανοσφίζεσθαι την άλήθειαν, είς την οίκείαν κεφαλήν αύτόν 
έξορκίζοντος, φησί μηδαμώς ύττοστήναι την των εναντίων εμβολήν τον 
Γαβρδν, αλλ' εκ πρώτης προσβολής άποδειλιάσαντα οϊχεσθαι φεύγοντα, 
αύτοΰ καί ταϋτα πολλάκις άνακαλεσαμένου τούτον καί „στήθι ώ φίλος" 50 
ειπόντος μετ' έκβοήσεως. 

Άτάρ καί σπεύδω ν ò βασιλεύς αύτό τε τό Ζεύγμινον 'Ρωμαίοις έπα-
νασώσασθαι καί δίκας τούς Oûvvouç είσπράξασθαι ών είς Στέφανον πε-
παρωνήκεσαν τοις έκεΐσε παρενέβαλε μέρεσιν. οί δέ βάρβαροι παρά τάς 
όχθας ν Ιστρου του ποταμού ώς είς πόλεμον διαταξάμενοι διεκώλυον τής 55 
στρατιάς τήν περαίωσιν παντοία βέλη έπαφιέντες καί τάς έκβολάς προ-
καταλαμβάνοντες, καν ήσαν ούδέν περαίνοντες· οί γάρ Ικηβόλοι 'Ρω-
μαίοι καί τό άλλο άπαν όπλιτικόν ώσάμενοι τούτους έξέκρουσαν των 
παρακτίων μερών, βασιλεύς δέ σύν παντί τω στρατεύματι κατά τό Ζεύ-
γμινον άφικόμενος έκεΐ που στρατήγιον βάλλεται. 60 

"Εστί δέ τοϋτο κατά μεσημβρίαν άπρόσβατον γηλόφω περιήκοντι 
καί ποταμίω τειχιζόμενον ρεύματι. ωετο μέν ούν αύτοβοεί αίρήσειν τό 
πόλισμα οία τών ένδον καί προς τήν πρώτην αύτοΟ θέαν καταπλαγέν-
των καί τάς πύλας άνακλινάντων καί δεξαμένων αύτόν ενδοθι· ώς δ' 
ούτοι τάς εΙσόδους παντάπασιν αύτφ έπεζύγωσαν τά τε τείχη παντοίοις 65 
όπλοις καί άφετηρίοις όργά | νοις έκράτυναν, αλλά καί φαινόμενοι 
άνωθεν τάς γλώσσας έθηγον ώσεί δφεως, ούκ από χειρών μόνον άφιέν-
τες βέλη Θανάσιμα, άλλα κάκ του τών οδόντων ερκους αίσχρορρημοσύ-
νας τοξεύοντες ίω άσπίδων τω ύπό τά χείλη χριστάς, ούδ' οί 'Ρωμαίοι 
τό άπό τοϋδε χερσί κεναΐς αύτοϊς προσεφέροντο, άλλά του κακορρημονεϊν 70 

52—135, 36 άτάρ — μεθίστησιν: a. 1165 aestate, cf. supra p. 132, 29 

52 — 136, 46: cf. Cinnam. 240, 4—246, 18 67 τά; — όψεως: cf. Ps. 139, 4 68 
τοΰ — έρκους : Horn. Δ 350; al. 69 ίω — χριστάς: cf. Ps. 139, 4 

VA = a, PW, RMDF = b 

44 μετά τών Ούγγρων : τοις Οΰγγροις Ρ καί ταΰτα : τω τοι καί A P P ° W Bekk 
45 Γαβρδν : Βρανδν Ρ όντως om. Ρ : ούτως R 45—46 τω τότε: ιτώποτε V 
46 έκεΐνος post έττήγαγεν add. APW 48 δή post φησί add. AW 50 καί ταϋτα 
αύτοΰ Bekk 52 αύτάρ V 55 τοΰ "Ιστρου ποταμού Ρ Bekk 55—56 τοΰ 
στρατού V 56 έμβολάς P F Bekk 57 κδν: καί Ρ μηδέν Μ 58 τό om. W 
δλλον Ρ 59 δέ : γάρ V τω om. WN 60 έπιβάλλεται Υ 61 παρήκοντι 
Bekk 65 αύτών R 67 άφέντες DF 68 καί ante αίσχρορρημοσύνας add. V 
69 χρισβείσας Ρ Bekk 70 άλλά: άλλα καί V 

50 άνακαλουμένου Ρ b Bekk 53 πράξασθαι b πεπαρωνήκασι Ρ b Bekk 
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ώς άγεννοϋς όπλου καί γυναικείου άφιστάμενοι σιδήρω μάλιστα κακώς 
διετίθεσαν. 

Πρώτος τοίνυν ò βασιλεύς τω της μιμήσεως όμοίω διερεθίζων τους 
ύττ' εκείνον κατά των της πόλεως πυλών τόν ίππον έφίησι καί μέσον 

75 αυτών τό δόρυ ήλασεν. επί δέ τούτοις την τάφρον έμπλήσας άφυσγετου 
δια την τών λίθων στέρησιν τάς τε πετροβόλους μηχανάς περιστήσας 
(τέσσαρες δ' ήσαν αύται) τά τείχη κατασείειν έπέταττεν. ενεργείς μεν 
ou ν άπασαι ήσαν καί οί πέτροι ταλαντιαϊοι άφιέμενοι τάς τών τειχών 
παρέλυον άρμογάς· μία δ' έξ αυτών μάλιστα, ής αρχιτέκτων ήν 'Αν-

80 δρόνικος, αυτός την σφενδόνην τόν τε στρόφαλον καί τόν λύγον διατιθέ-
μενος, πλειόνως διεσάλευε τόν περίβολον, ώς καί τό μεσοπύργιον, καθ* 
δ τα βάρη τών πετρών ήκοντίζοντο, ύποχαλδν ήδη καί μεθίστασθαι του 
κεΐσθαι όρθόν, άλλως τε καί όρυκτήρσιν ύπομοχλευόμενον. τότε τοίνυν 
κατά τινα τών νυκτών τίνες τών μεγιστάνων Παιάνων μίαν εΐσιόντες τών 

85 εκκρεμών του τείχους καί προνευουσών εξωθεν μηχανών (άρκλας οίδε 
ταύτας ή κοινή καί πάνδημος φράσις καλεί ν) τών κουλεών τάς σπάθας 
είλκυσαν καί γυμνάς αύτάς άνατείνοντες διηπειλουντο 'Ρωμαίοις ύπέρ-
αυχα καί τ ώ τέως βάπτειν μή εχοντες τά ξίφη αιμασι σχήμασι τόν αέρα 
επληττον καί φωνών έγέμιζον κεκραγότες δσον έχώρουν αί κεφαλαί. 

90 άλλά I κατά πόδας ή δίκη μέτεισι τούτους· τιτήνας γαρ κατά της 
άνεχούσης αύτούς μηχανής τό βλήμα 'Ανδρόνικος ούτω διαφήκεν επι-
τυχές ώς διαλυθήναι μεν αύτίκα του τείχους τό προεκκρεμάμενον εκείνο 
ξύλινον σύνθεμα, έπικαταβληθήναι δέ καί τούτους εκτός ές άδου στόμιον 
κατωκάρα πίπτοντας καί κυβιστήρας όρωμένους ελεεινούς, διανηχομέ-

95 νους άθλίως 'Αχέροντα. 
1 Μετά βραχύ δέ καί αύτό τό τείχος ύπέκυπτε, καί διά κλιμάκων είχε 

'Ρωμαίους άνιόντας καί τήν πόλιν είσιόντας. πολλοί μεν ουν βληθέντες 
είς θάνατον κατεβλήθησαν, ούκ ολίγοι δέ και προσκεχωρηκότες τοϊς ήδη 
κρατοϋσιν έσώθησαν είσί δ' οι καί άποδράντες σωτηρίαν εντεύθεν εΰ-

5 ραντο. είς δέ τών οίκητόρων εκείνης της πόλεως, καί ούτος ού τών συγ-
κλύδων καί τών συρφάκων άλλά τών πλούτω λαμπρών και γένει έπι-
σήμω διαπρεπών, άστείον τό είδος ηύχει γύναιον καί σφόδρα καλόν τήν 
μορφήν. ορών δέ παρά του τών 'Ρωμαίων είς ϋβριν έλκόμενον καί μή 

VA = a, PW, RMDF = b 

74 επαφίησι Bekk 76 τάς πετροβόλους τε V 77 κατασείειν : κατασύρειν Α 79 
ήν αρχιτέκτων V B 80 τη σφενδόνη V 81 παρεσάλευε V 85—86 οίδε — 
σπάθας om. Μ 86—87 τά; — αύτάς om. R 87 άνατείναντες A W F Sc Bekk 
88 τά ξίφη μή εχοντε? V αΐματι Bekk 91 βλήμα: βούλημα Α έττιτυχής R 
92 αύτίκα om. D a c προκρεμάμενον V σύνθημα RM 93 6è om. RM κά-
κείνους V 94 πεσόντα? V κυβιστήρας—έλεεινούς: κυμβάχους ορωμένους έπΐ 
βρεχμόν καί Ρ 1 'Ρωμαίου; om. W 2 έπεισιόντας V 3 καί om. V 5 
ξυ/κλύδων Υ 6 τών pr. om. Ρ Bekk Ιπισήμων W R D F a o καί post 
Ιπισήμων add. W 7—8 τη μορφή R 
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εχων επαμϋναι τυραννουμένω ή βία την βίαν ώθήσαι και στήσαι τον 
άδικου έκεϊυου έρωτα βουλεύεται βουλήν ούχ ήκιστα γενναίαν ή τόλμη- ίο 
ράν και άθέμιτον καί τω της τύχης ένεστώτι κατάλληλου · διελαύυει τώυ 
σπλάγχνων της φιλτάτης δυ εφερεν άκιυάκηυ. ούκοΟυ ό μέυ τη γυυαικί 
έπιμαινόμενος άθεσμος εκείνος εραστής τήυ άλογου έμάρανεν εφεσιν ούκ-
έτι όντος του υπεκκαύματος, την δέ σχετλίαν τω δυτι έρωμένην τό 
ήμαρ έλιπε τό ευφρόσυνου. 15 

Φευ -πραγμάτων αναγκαίας έττπτλοκής καί φθονερού Τελχϊνος καί 
ετπβούλου, τοιαύτας τραγωδίας σκηνοποιοΟντος επι θεάτρου πολυπλη-
θούς. ώ δύο άντιφερομένων ερώτων έπ' άθλω ένί, επιλήπτου καί σώ-
φρονος, καΐτοϋ μεν έπ' | άθεμίτοις λέκτροις σώζεινέθέλοντος, του δε φθά-
νοντος τό αίσχος καί νεκροϋντος καινότερον καί πάθει πάθος έκκρούον- 20 
τος. 

Συυήραντο δέ τοις 'Ρωμαίοις εις την τοϋ Ζευγμίνου έκπόρθησιν καί 
ουκ ολίγοι των ενδοθι, τά ' Ρωμαίων φρονουντες καί τά τούτων ώς είχον 
διαυιστώυτες φρουήματα· ούτοι γάρ άτράκτοις άσιδήροις βιβλία προσ-
δέουτες καί ταϋτα προς τό 'Ρωμαϊκού στράτευμα νυκτός εκτοξεύοντες 25 
παρίστων δι' αυτών δσα τε οί βάρβαροι έβουλεύοντο και όση τούτων 
ισχύς ακμάζουσα ήν. 

"Ηγετο δέ των Παιάνων τις τηνικαϋτα αιχμάλωτος ετι τον εγχώριον 
πϊλον επί κεφαλής εχων καί τήν λοιπήν ήμφιεσμένος πάτριον στολήν. 
άλλά τούτον 'Ρωμαίος τις επιπαριών σιδήρω πλήττει και θανατοΐ, καί 30 
τό τής κεφαλής εκείνου εαυτω περιτίθησι κάλυμμα, καί ή ν άνύων ούτωσΐ 
τήν όδόν. τής δέ δίκης έφεπομένης άψόφψ εμβάδι, καί ô αλλω τέτευχε 
κακόν οΰτοσί καθ' έαυτοϋ άγχωμάλως άναστρεφούσης, εφίσταταί οί 
τομώτερος ετερος ξιφήρης εκ των όπισθεν 'Ρωμαίων καί παίει καιρίαν 
κατά του τένοντος ώς ζωγρίαν ΤΤαίονα καί του ζην έκ τοϋ σχεδόν με- 35 
θίστησιυ. 

Άλλ' οΰτω μέυ έάλω τό Ζεύγμιυου, ώς επιτρέχουτά με ειπείν, ούκ 
εμβραδύνοντα ταϊς διηγήσεσι. καί βασιλεύς εκείθεν άπονοστήσας πρός 
τά 'Ρωμαίων όρια μεταβέβηκε, τον δέ αύτοΰ θείον, τον από Φιλαδέλ-
φειας λέγω Κωνσταντΐνον τον "Αγγελον, επιτειχιστήν εΐασε του Ζευ- 40 

39 μεταβέβηκε: a. 1166 exeunte, cf. Cinnam. 261, 13; 263, 10 

32 τη$ — έμβάδι : cf. Eur. Xroad. 887 sq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

9 άπαμϋναι R 10 βούλεται W 11 καί alt. : ού Μ τό τη$ τύχη? Ινεστώσης κα-
τάλληλovW 13 έτπμενόμενοξ Ρ: έιπβαινόμενοί R 23ενδοθενν 28Kalpost 
5è add. V 29 έττΐ της κεφαλή; V K 31 έκείυω V 33 ούτωσΐ AR: τουτωΐ 
Bekk 34 οπισθίων V 37 ούκ: μή Bekk 39 δ1 έαυτοϋ F: δέ έαυτοΟ Bekk 
θείον αύτοΰ Μ 40 τοΰ om. W 
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γμίνου, σύν ούτω δέ καί τον Τρίψυχον Βασίλειου, και ούτοι τά εντεταλ-
μένα περα I τουντες τό τε Ζεύγμινον ήρτίωσαν δσαι κατηρείττοντο τύρσεις 
έτπσκευάσαυτες καΐ της άλλης ομοίως φρουράς πεφροντίκασι, καί τά έν 
Βελεγράδοις δέ πολίχυια πλείστης δσης επιμελείας ήξίωσαν αυτόν τε 

45 τόν Νίσον τείχεσι περιέβαλον καί την Βρανίτξοβαν συνφκισαν. και τά 
λοιπά προς τό ευ διαθέμενοι ενθα διάγων ήν άφίκοντο βασιλεύς. 

Οΰτος δέ τόν Δεσέ μετελευσόμενος, ΙαυτοΟ γενόμενον κακουργότερον, 
την ες Σερβίαν ώρμα τραπέσθαι. αλλ' ό Δεσέ και πόρρωθεν έπιτηρών τά 
πραττόμενα, μάλιστα δ ' όπερ ήν δεδιώς, μή τι άηδές πάθοι καί άπευ-

50 κταϊον βασιλέως είς την έαυτοϋ χώραν παρεμβαλόντος, πέμψας ε!ς βασι-
λέα ένδοθηναί οί καθικετεύει την ές αύτόν άπαθή άφιξιν. ώς ουν είχεν δ 
ήτησεν, άφίκετο δορυφορίας μετέχων σατραπικής καί είς θέαν τ ω βασιλεΐ 
καταστάς τό δολιόφρον της γνώμης κατονειδίζεται καί ούτως ώς άσπονδος 
άποπέμπεται. καί έγγύς έλθών του συλληφθήυαι διαφίεται πάλιν οϊκαδε 

55 άπελθείν, την του τρόπου μεταβολή ν καί τό μηκέτι τά μή δοκοϋντα τω 
βασιλεϊ διοστράττεσθαι φρικώδεσιν δρκοις έμπεδωσάμενος, καν ούκ ή ν 
τόν χαμαιλέοντα προς την της αληθείας μεταβαλέσθαι λευκότητα εφ' 
έτέραν πδσαν χροιάν ραδίως μετατιθέμενον. εξιών γάρ από προσώπου 
τοΟ βασιλέως πολλοίς άμα τήν ψυχήν έμερίζετο πάθεσιν. ήσχύνετο έφ' 

60 οΐς τω βασιλεϊ προσελήλυθεν, ώργίζετο ών ενεκα πέπονθεν, έπαθαίνετο 
οίς τάς της γνώμης παρεκτροπάς θριγγίοις δρκων έαυτω άπετείχισε. 
τέλος δέ όσα τε όμώμοκε τω βασιλεϊ [ καί ξυνέθετο κατανωτισάμενος τήν 
συνήθη παρδαλέην έαυτω περιέθετο, τό του τραγωδοϋ ό βάρβαρος εκεί-
νος έπαινέσας άντικρυς και είπών ,,ή μέν γλώσσ' όμώμοκεν, ή δέ φρήν 

65 άνώμοτος." 

48 ώρμα: adhuc aestate a. 1165 

56—58 ούκ — μετατιθέμενον: cf. Theophr. fr . 172 Wimmer; Nie. Or. 89,25—26 
63 τταρδαλέην: cf. Eust . ad Horn. Γ 17 p. 374; Annot. ad Macar. 8, 17 64— 
65 ή (pr.) — άνώμοτοζ : cf. Eur. Hippol. 612 

VA = a, PW, R M D F = b 

42 περστοΰντεζ : ττληρούντες Ρ κατηρίττωντο VAAC : κατηρείπωντο APCW®c : κατη-
ρείτττοντο R : κατερείποντο D F 43—44 πεφροντίκασι — έπι(μελεΐαξ) om. Μ 44 
δέ om. R Bekk όση; om. W τε: δέ AW 46 τ ό : τ ά F βασιλεύς, 
άφίκοντο Bekk 47 Δέσιον Μ 48 ώρμητο R 49 άληθέ; post ήν add. Ρ Bekk 
πάθη V 50 εΐ; pr. : έ; V 55 τ ω cum P b om. A 59 διεμερίζετο V 62 
τε om. VR Sc Bekk όμωμόκει Ρ Bekk τήν οίκείαν άποκρύπτων γνώμην post 
βασιλεϊ add. Bekk συνέθετο Bekk κατενωτισάμενοί AWRM 63 έαυτοϋ R 
περιτίθησι Bekk έκεϊνο RMDP<= 64 μέν om. Bekk όμώμοχ' Bekk 

44 αύτόν τε: καί αύτόν δέ Ρ b Bekk 55 τ ω om. Ρ b Bekk 61 έπετείχισε P W 
b Bekk 
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Kod είχε μέυ ούτω τσΟτα. μήπω δέ γεννήσας ό Μανουήλ υίόν, άλλ' 
έττί τη θυγατρί Μαρία, ήυ αΰτω ή έξ 'Αλαμανών άπέτεκεν άλοχος, τάς 
του γένους σαλεύων διαδοχάς, όρκοις ττάντας κατενεπέδωσε μετά τον 
αύτοΟ μόρον αυτήν τε τήν Μαρίαν καί τον μνήστορα ταύτης 'Αλέξιον, 
δς, ώς είρήκειμεν, έξ Ούγγρίας ώρμητο, κληρονόμους της οικείας εχειν 70 
άρχής καί ώς 'Ρωμαίων άναξί σφισι καθυπείκειν καί ττροσκυνεϊν. ένθα 
οι μέν άλλοι πάντες τοις έπιτετραμμένοις ύπέκυπτον και τούς όρκους, ώς 
ό κρατών έκέλευεν, άπεδίδοσαν μόνος δ' ή ν άποδυσπετών 'Ανδρόνικος 
φάσκων ώς ,,ό βασιλεύς είς δευτέρους άποκλίνας γάμους άρρενοτοκήσει 
δήπουθεν καί mστουμένους ήμδς τ ω υστέρω τόκω του βασιλέως τά της 75 
άρχής δι* δρκων έσέπειτα ανάγκη τη θυγατρί άρτίως δρκια δίδοντας μη 
εΰορκεϊν." καί άλλως δέ ,,τίς ή τ ω βασιλεί θεοβλάβεια, ώς πάντα μέν 
'Ρωμαϊον του θυγατρίου κρίνειν άττόλεκτρον, τον δ' αλλογενή καί παρ-
έγγραπτον τούτο vi είς όνειδος 'Ρωμαίοις 'Ρωμαίων βασιλεύει ν προκε-
κρίσθαι καί υττερκαθήσθαι όλων ώςκύριον;" άλλ' οΰκ είχε λέξας τά χρηστά 80 
ταϋτα τον βασιλέα πειθόμενον, άθερίζοντα τά λεγόμενα ώς άνδρός άντιδο-
ξοΰντος και Ισχυρογνώμονος τερετίσματα, sieri δ' οϊ μετά τους όρκους 
Άνδρονίκω γεγόνασι σύμψηφοι · και οί μέν αΰτόθεν τό δοκούν άττεφή να ν-
το, oi δέ I καί τω λέγειν έφέντες άγωνιστικώς κατεσκεύασαν μήθ' όλως τή 
Θυγατρί του βασιλέως, μήτε μήν τ ω τών 'Ρωμαίων ξυνοΐσον είναι πλη- 85 
ρώματι τον έκ φυταλιδς έτεροφύλου ράδαμνον είς καλλιέλαιον μετεγ-
κεντρίζειν πιότατον και προς τό άναζώσασθαι τό κράτος τών άλλων 
προτίθεσθαι. 

Ό δέ λόγος προσθήσει τή ιστορία καί τι ετερον του λαθεϊν ύπέρτερον 
δν. τ ω βασιλεί τούτω πολλή τις ήν ή μελεδών τών κατά Κιλικίαν πόλεων 90 
και φρουρίων, ών ή λαμπρά καί περιφανής Ταρσός ώς μητρόπολις προ-
καθέζεται. όθεν πολλών τών επί δόξης και του επισήμου αίματος ήγε-

66 μήπω etc. : a. 1165 exeunte vel a. 1166 ineunte 

67—68 êrrl — διαδοχάξ : cf. Apost. 8, 20 70 είρήκειμεν: p. 112, 66; 128, 6 8 6 — 
87 tòv — ττιότατον : metaphora ex Rom. 11, 23—24 92—93 πολλών — 
άφικομένων: cf. Cinnam. 286, 6—12 

VA = a, PW, RMDF = b 

68 κατεμπεδοί V 69 τε om. V μνηστήρα R 71 σφισι om. V 72 
έπέκυπτον R 74 άρρενδρομήσει R : άρρενδοκήσει M 78—79 "Ρωμαΐον — 
'Ρωμαίοι; om. R 79 βασιλέα Ρ 80 ΰπερκαθίσαι R ώ$: είς V 83 τώ 
"Ανδρονίκω V 84 τό λέγειν έφέντεζ Α : τό λέγειν άφέντε; P R Bekk : τώ λέγειν 
άφέντε* D a c F μετεσκεύασαν Bekk 86 μεγκεντρίζειν V: μετεγκεντρίζεσθαι 
Ρ : μετεκεντρίζειν W 87 πιότητα V: πίονα Ρ άλλων: δλων Ρ Bekk 89 
προθήσει Ρ 90 ήν om. Μ τήν Λικίαν Μ 92 πολλών om. RMDF 
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μόνων έκεϊσε άφικομένων, εφεξής ή ψήφος περιελήλυθεν ές τον Κομνηνόν 
Άνδρόνικον και ώς γένει μέγαν καί ώς εν άνδράσιν άξιοθέατον. τω τοι 

95 σφιγμένος έκεϊσε καί την τής Κύπρου δασμολογίαν προσειληφώς, ώς 
1 έχοι τάς δαπάνας εκείθεν άντλεϊν, πολλάκις μεν τω Τορούση προς μάχη υ 

άντικατέστη και άνεκήρυξε πόλεμον έχθρά οι νοών καί υπ ' εκείνου πάλιν 
άποστυγούμενος, ουδέν δέ τι γενναίο ν κατώρθωσε πώποτε, οΰδ' ής 
ετρεφε πολυτρόπου πείρας περί πολέμους καί πανουργίας είργάσατο 

5 άξιον, τελευταϊον δέ ήττηκότος αυτόν αίσχρώς του Τορούση καί τρό-
παιον στήσαντος, βουλεύεται τι παραβολώτατον, όποιον ό λόγος λέξων 
έρχεται. 

Ώς γάρ τάς οικείας δυνάμεις έκάτερος κατ' άλλήλων έξήνεγκαν, 'Αν-
δρόνικος μεν όσα καί ζώον την στρατιάν εις κεφαλήν και μέρος τό κατόπιν 

ίο καί μέλη ανάλογα τω παντί συνδιαθέμενος είχεν, ό δέ Τορούσης εις πολλά 
καταδιεϊλε τμήματα καί διασπείρας ήν εις σπείρας καί λόχους τό οικεΐον 
στρατόπεδον. έπεί δέ συμβαλόντες έμάχοντο, ή νίκη καί πάλιν έπεφοίτα | 
τω Τορούση λαμπρά· τοΤς γάρ άεί επιβοηθοϋσιν άκμήσι και τοις έκ των 
λόχων λαθρηδόν έκπηδώσιν Άρμενίοις αϊ του 'Ανδρονίκου ένέδωκαν 

15 φάλαγγες καί είς τροπήν ένέκλιναν άκοσμον. διά ταύτα τη λύπη κα-
ταποθείς 'Ανδρόνικος καί μη έχων, όπως τήν ήτταν άναμαχέσαιτο ή γοΟν 
έξ ύπογυίου δράσειέ τι γενναΐον κατά τών θυόντων ήδη πολεμίων τά νι-
κητήρια, τοις εγγύς ανέφικτων έπιχειρεΐ. κατοπτεύσας γάρ τόν Τορού-
σην μετά τών δορυφορούντων airròv έτι που ίστάμενον εφιππον, τήν 

20 τών ταγμάτων συλλογήν άναμένοντα έξ ής είχοντο έπιδιώξεως, δλω 
ρυτήρι τόν ϊππον άνείς ένσείει κατ' έκείνου τό δόρυ, καί δή κατά του 
θυρεού βαλών ανατρέπει τούτον του ίππου, καί διεκπαίσας τό περί 
έκεϊνον έπίλεκτον ώς πτηνός ιππότης ή ολισθηρά τις έγχέλυς τάς τών 
απάντων χείρας έξήλυξεν. άλλ' έως τούτου σεμνόν τό του Άνδρονίκου 

25 κατόρθωμα- τό δέ παθεϊν τόν Τορούση ν κακώς άπεκώλυσαν οΐ τε σιδή-
ρεοι χιτώνες, ους ένεδέδυτο, καί θυρεός έπιμήκης παρά πλευρόν κατα-
βαίνων του ίππου πλάγιος. 

Ου πολλαί δ' ήμέραι παρήλθοσαν ύστερον, καί λογίζονται τ ώ Ά ν -
δρονίκω δευτέρου λόγου καί πάρεργα άνδροκτασίαι καί μάχαι καί πόλε-

93 εφεξής : a. 1166 

93—1 εφεξής — άντλεϊν: cf. Cinnam. 250, 1—5 18 τοϊς — έπιχειρεΐ: cf. 
ρ. 128, 21 20 δλω ρυτηρι: cf. ρ. 13, 29 28 — 139, 57 ού — κατηκολούθησεν : 
cf. Cinnam. 250, 5—8 

VA = a, PW, RMDF = b 
93 ή ψήφος om. M 94 ώ; alt. om. V P a 0 Β καί post τοι add. V 1 Ιχειν M 
Τονρούση R 3 άττοστεργόμενοζ M 5 τελευτών V 10 συνδιατιθέμενος ήν Ρ 
δέ om. V Τονρούσης R 12 στράτευμα Ρ 13 Τονρούση R 14 'Αρμε-
νίων Μ ή post όπως add. ΑΡΒ War Sc Bekk 17 δράσοι V 18 γάρ om. M 
21 άφείς F 23 ¡γχελυς V Bekk 24 τοΰ om. Ρ 26—27 τοΟ ίππου καταβαίνων 
R 28 δέ M: om. D 
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μοι και σάλπιγξ ήχοϋσα τό ενυάλιον Δείμος τε Φόβος τε και "Αρης 30 
βροτολοιγός, καί εργα ττολέμια παρωσάμενος τά της 'Αφροδίτης μέτεισιν 
όργια, ή δέ Έλένην μεν ούχ ύποβάλλει ούδ' οίον υ π ' όψιν τταρίστησι 
καθ' 'Ελλάδα καί μέσον "Αργός την ο'ίκησιν εχουσαν καί διαχεϊ τω κάλ-
λει και έκμαίνει ττρός έρωτα καί ττηγνύει σκάφη και ναύαρχον έφίστησι 
Φέρεκλον, εκ γειτόνων δέ öv τό της Φιλίππας είδος καθυπογρά | φει και 35 
μαστροπεύει τω δυσέρωτι Άνδρο νίκω· ην γάρ έξ άκοής έρωτόληπτος. 
ρίψας ουν την άσπίδα και τό κράνος άποβαλόμενος καί τον όλον στρα-
τιώτην άποσεισάμενος προς τήν έρωμένην αυτομολεί, ουσαν κατά πόλιν 
την Άντιόχειαν. ενθα καί δή γεγονώς καί την 'Ερώτων άγλαΐαν της 
"Αρεος σκευής άνθελόμενος μόνον ουκ εξαινεν ερια ούδ' ίστω προσανεϊχε 40 
καί συνεϊρεν ήλάκατα, ώς 'Ομφάλη ττρίν Ηρακλής τή Φίλιππα δου-
λεύων. ή δ ' δρα ήν τής συναφθείσης τω τούτου έξαδέλφω τω βασιλεϊ 
Μανουήλ πρώην, οΰπω πάνυ πρώην, Θυγατρός του Πετεβίνου αδελφή. 

Καί ό μέν τήν Άντιόχου καταλαβών τρυφαΤς έκεχήνει καί καλλω-
πισμούς έπελύττα καί δορυφόροις έπ ' άγυιών άργυροτόξοις έπόμπευε, 45 
τήν ήλικίαν ευμήκεσιν, ίούλω τε πρώτω λαχνουμένοις καί κόμαις πυρσαι-
νομένοις ξανθαίς, καί ήν εντεύθεν θηρών τήν θηράσασαν, ην καί εΤχε ταΐς 
οίκείαις έρωτοδέσμαις καταγοητεύσας 'Ανδρόνικος· και όπερ επεπόνθει, 
τοΟτο δράσας φιλοτιμότερον, πλούτων μέν καί άλλως είδος άξιάγαστον 
καί ώς ερνος άναβαίνων έλάτινον, επτοημένος δέ καί περί τάς έξάλλους 50 
στολάς, καί τούτων δσαι περί γλουτόν καί μηρούς καταβαίνουσαι δια-
σχίζονται καί οίον είσί πως συνυφασμένοι τω σώματι, καί τοΤς άλλοις των 
τοιούτων ήγεμών καθιστάμενος. ούκοΟν τό μέν βλοσυρόν εκεχάλαστο 
καί τό επί συννοίας είναι άεί και τό του ήθους εμβριθές καί φροντιστικόν 
ενδεδώκει καί τό έπισκύνιον ό Θήρ άπεβάλετο· ή δέ ώς έάλω κατάκρας, 55 
ύπέκυψεν εις εύνήν, οϊκου και πατριας έπελάθετο, καί του εραστοϋ αύτής 
οπίσω κατηκολούθησεν. 

30 Δεϊμός τε Φόβος τε: cf. Horn. Λ 37 "Αρη; βροτολοιγός: cf. Horn. E 31; al. 
33 καθ' — "Αργός: cf. Horn. 5 726 35 Φέρεκλον: cf. Horn. E 59 sqq. 41 
coç—'Ηρακλής: cf. Lucían. Dial. Deor. 13 50 ώς—άναβαίνων: cf. Horn, ζ 
163; ξ 175 55 έάλω κατάκρας: cf. Horn. Ν 772 sq. 56 οίκου — έπελάθετο: 
cf. Ps. 44, 11 

VA = a, PW, RMDF = b 

33 "Αργούς PMi>cF Bekk 34 σκάφην Bekk 39 καί pr. om. Bekk τήν: 
των M 40 τοΰ "Αρεως V 41 συνήρεν AWRMK Bekk 43 πρώην alt. om. 
Ρ Bekk Πεντεβίνου RKUB 44 Άντιόχειαν Bekk 45 ένελύττα Ρ 48 
έρωτοδέσμοίς RM 49 δράσας τοΰτο V 50 δέ om. V 53 βλοσσυρόν codd. 
54 φροντιστικόν etiam Β: τό φρ. Υ 56 τε post οϊκου add. Bekk 

45 ύπελύττα b Bekk 
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Ό Μανουήλ δέ ώς τοις περί τούτου κατεβροντήθη άκούσμασι, 
μικρού καί εννεός ή ν καί προς άμφω μεμέριστο· καί coç έρώντα γάρ ερον 

60 άξύμφυλον καί ώς άθεμιτογαμοΰντα ήχθαιρε τον 'Ανδρόνικου καί | 
ώς αύτόν τώυ κατ' Άρμενίαν έλττίδων ψευαάμενου συλλαβεϊν εζήτει καί 
δίκας εξ εκείνου λαβείν, στέλλει τοίνυν τόν σεβαστόν Κωνσταντίνον τον 
Καλαμάνον, άνδρα καί τόλμης λελογισμένης μεστόν και τό γενναΐον 
εύτυχουντα στάσιμον, καί τοΤς κατ' Άρμενίαν μεν εττιστατήσοντα 

65 πράγμασι καί τη Φιλίππα δ' όπως συναφθείη, πειραθησόμενον. ό δέ τά 
μέν πρώτα εις νυμφίον έαυτόν διευθετίσας καί λαμπρυνάμενος, ώς εΐκός 
καί καθ' δσον ήδει την έρωμένην ύπαγαγέσθαι, την Άντιόχειαν εϊσεισι. 
τοσούτον δέ προσέσχεν ούτω Φίλιππα καί ούτως αύτη ν του προτέρου 
μετέθηκεν έρωτος, ώς μηδέ βλέμματος yoöv μεταδοϋναι ή προσρήματος 

70 άξιώσαι τόν Καλαμάνον, μάλλον μέν ο5ν καί προσονειδίσαι τάνδρί τό 
της ηλικίας βραχύ καί ές αυτόν άττοσκώψαι τόν αύτοκράτορα Μανουήλ, 
ε! ούτως άμαθώς καίεύήθωςωήθη, ώς αποστατήσει μέν Άνδρονίκου αύτη 
του ήρωος, ου τό κλέος εύρύ καί ου τό γένος πολύ, προσκολληθήσεται δέ 
άνδρί, δς τό γένος άπεσβεσμένος καί χθές καί πρώην, εΐ εστίν όλως, 

75 έγνώρισται. 
ΈπεΙ γοϋν ό Κωνσταντίνος άδοξοϋντας αυτόν έώρα τους της Φι-

λίππας έρωτας καί προς άλλον λύοντας τό πτερόν μηλοβολουντάς τε καί 
δαδουχοϋντας Άνδρόνικον, εκείθεν μεθίσταται καί τήν Ταρσόν καταλα-
βών μετά των αντιπάλων 'Ρωμαίοις 'Αρμενίων συνερρήγνυ πόλεμο ν. 

8ο ώς δέ ποτέ τούτω έπέβρισαν οί διάφοροι, έάλω τε καί ήν έν δεσμοΐς. ό δέ 
βασιλεύς έλύσατο τοϋτον ίκανά ζωάγρια καταθέμενος. 

'Ανδρόνικος δέ τάς άπειλάς του Μανουήλ δεδιώς καί πτοηθείς, μή-| 
πως συλληφθείς των φιλοτήτων Φιλίππας τήν πρότερον είρκτήν άνταλ-
λάξαιτο καί υποσταίη χρόνιον κάκωσιν, αρας εκείθεν της έπί των ' Ιερο-

62 στέλλει: a. 1166 78 μεθίσταται: a. 1166 exeunte vel a. 1167 ineunte 84 
äpas: initio a. 1167 

74 χθέ; καί πρώην: cf. Nie. Or. 3, 17 77 μηλοβολοΰνταζ: cf. Diogen. 6, 63; 
Nie. Or. 154, 10 82—93 'AvSpóviKOs — 'Ιταλών: cf. Cinnam. 250, 8—18 

VA = a, PW, RMDF = b 

58 6 om. V Μανουήλ: βασΛεύ* Bekk δέ om. Pa cWa c τούτων V 59 
Ινεόΐ codd. 60 ώς om. Ρ Bekk ήχθραινε Ρ F a c ? Bekk 61 αύτών V 
'Αρμενίων RMDF Bekk 63 Καλαμάνον constanter R Bekk 64 τό στάσι-
μον A 65 δμωξ RM 66 διευθετήσας Bekk 67 'Αντιόχου Bekk 69 
yoöv — προσρρήματοί i. r. 17 litt. Ρ 71 Μανουήλ om. VB 72 άήθως V 
αυτήν ϋχειν post εϋήθωΐ add. Bekk 76 άδοξούντας ό Κωνστ. Α 77 τε om. F 
79 συρρήγνυσι V: συνερρήγνυτο Μ 82 δέ om. Μ του om. V: hab. Β 83 της 
Φιλίτπταζ VB προτέραν VP Bekk 

69 μεταδοϋναι om b 
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σολύμων εΐχετο, γαλή τό του λόγου προς στέαρ ελεγχθείς, κόπτί τάς 85 
πρώην έπαναδραμών δραπετεύσεις καί προς τάς παλαιτέρας αύτου 
μηχανάς άπιδών. 

'Αδιαφόρως δ ' εχων του βίου καί ώς ίππος θηλυμανής ταΐς παρα-
λόγοις επιθορνύμενος μίξεσιν εγχρίπτει σαρκικώς καί ένασελγαίνει άκο-
λάστως τ ή του πρώτου εξαδέλφου Θυγατρί Θεοδώρα (Ίσαάκιον φημί 90 
τον σεβαστοκράτορα, τόν του βασιλέως Μανουήλ όμαίμονα) θανάτω άρτι 
άποβαλούση τόν παρθένιον σύνευνον, δς ήρχε ιτρό βραχέος της Παλαι-
στίνης* Βαλδουίνος ή ν ούτος, τό γένος ελκών εξ 'Ιταλών, έτέραν επί 
τούτοις πληγήν ό βασιλεύς δέχεται Μανουήλ καί πράττων ήν πάντα 
καί διατεχνώμενος, εϊ πως εΐη συνειληφώς Άνδρόνικον των οί- 95 
κείων άμφιβλήστρων εντός· οθεν ερυθροδάνψ ενσημανθέν άφήκε γραμ- ι 
μάτιον, ενάγον τους κατά Κοίλη ν Συρίαν Ισχύοντας Άνδρόνικον συσχεΐν 
ώς άντίφρονα καί περί τό γένος άκολασταίνοντα καί του φάους στερήσαι 
των οφθαλμών. 

Και τάχ ' αν τούς οφθαλμούς εξ αίματος 'Ανδρόνικος ήρευθοΟτο 5 
ώχρός τέ μιν είλε παρειάς συνεχόμενον καί δεσμούμενον ή καί είς πορ-
φύρεον έβάπτετο θάνατον, εϊ χείρες είχον ετέρων τό της βασιλικής βαφής 
έκεϊνο δελτάριο ν νΰν δε του θεοϋ τηροϋντος αύτόν, ώς εοικεν, εις ήμέραν 
όργής καί τοις μετόπισθεν κακοΐς ταμιεύοντος, & τε παρά τό δέον είς τό 
ύπήκοον ενεδείξατο 'Ρωμαίων άρξας εκ τυραννίδος καί οίς αυτός άσυμ- ίο 
παθώς έσέπειτα περιπέπτωκε, χερσί τής Θεοδώρας τό έπιστόλιον δί | δο-
ται. ή δέ άναγνοϋσα τοϋτο καί γνοϋσα τά κατ' Άνδρονίκου τυρευό-
μενα έξαυτής τόν χάρτην αύτω εγχειρίζει. 

Συνείς ου ν 'Ανδρόνικος ώς χωρεϊν εκείθεν δέον καί εγκονεϊν, μηδ' 
έδρας είναι τό άπό τοΟδε άκμήν, φρίκη τε υφέρπεται καί πρός άπόδρασιν 15 

85 γαλή . . . πρός στέαρ : 
cf. Diogen. 3, 83 6 ώχρος — παρειά; : cf. Horn. Γ 35 6—7 πορφύρεον . . . 
θάνατον: cf. Horn. E 83 8—9 ε(ς ήμέραν οργής : Rom. 2, 5; Apoc. 6, 17 14—31 
συνείς — έττήγετο : cf. Cinnam. 250, 18 — 251, 6 

VA = a, PW, RMDF = b 

85 τό στέαρ Ρ 85—86 τήν δραπέτευσιν VAW 86 πρώτην V άναδρα-
μών D αύτοΟ om. Υ 88 δ ' om. V 89 έπεγχρίπτει APPCW 90 
θυγατρί: άδελφή F l r 90—91 Ίσαακίου φημί του σεβαστοκράτορος του βασ. 
Μαν. όμαΐμονος Bekk 93 Ιλκων: Ιχων DF 94 ό Μαν. δέχεται πληγήν V: 
πληγήν δέχεται ό βασ. Μαν. Ρ 95 καί om. W εϊ πω;: δττως VAWD 1—2 
βιβλίον άφίησιν V 2 ένάγων F Bekk 3 άποστερήσαι Ρ 5 έξ αίματος 
'Ανδρόνικο; VF: Άνδρ. έξ αίματος rei. 6—8 συνεχόμενον, εϊ μή αί χείρες είχον 
τη; Θεοδώρας τό έπιστόλιον. φυγάς ου ν έκείθεν μετά τής γυναικός γίνεται, νυν δέ κτλ. 
W 7—8 έκεϊνο βαφής Bekk 8 γραμμάτιονν: ή — A m « 10—11 έσέπειτα 
περιπέπτωκε άσυμπαθώς D 11 τό έπιστόλιον τής Θεοδώρας Bekk 13 
(έξαυ)τής — αύτώ i. r. 6 litt. Ρ τόν χάρτην om. W 14 καί έγκ. : ένεγκόντι W 
15 τό άπό τούδεom.V άκμήν: καιρόν APW 
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ένσκευάζεται. σοφιστής δέ ών καί άπατεών και αυτήν αποπλανά Θεοδώ-
ραν, καί ώσπερ Εύρώπην πάλαι ό Ζευς του χοροϋ των παρθένων άπο-
βουκολήσας ήκε φέρων επι νώτων εις βουν εαυτόν μεταμορφώσας καλλί-
κερων, ούτω και ούτος οητοστήσας των οίκοι τήν γυναίκα καί συμφοι-

20 τήσαί οί σα β βάτου όδόν αίτησάμενος ώς προπέμψουσαν εκείθεν καί συν-
ταξομένην εκείυω τά έξιτήρια συνέκδημον καί συμπλανήτιν εκοΟσαν 
επεσπάσατο άκουσαν. 

Χώραν δ ' εκ χώρας αμείβων καί ήγεμόσι καί δυνάσταις πολυπλανής 
έπιξενιξόμενος καί παρ' οίς κατέλυε τιμήεις ών καί αίδέσιμος καί φιλοφρο-

25 σύνης δτι πλείστης καταξιούμενος καί δωρεών άδρών εν μεθέξει γινόμενος 
όψέ ποτέ καί μόλις παρά τ ω Σαλτούχω της πλάνης ϊσταται. ή ν δ ' ούτος 
τά τη Κολωνεία τότε κληρούμενος όμορα και δσα της Χαλδίας πρόσοικά 
τε καί εγγιστα καρπιζόμενος. κάκεϊσε ήν άλύων καί συνών Θεοδώρα 
μεθ' ών άπέτεκεν αύτη τούτω παίδων δυοϊν 'Αλεξίου τε καί Είρήνης, επί 

30 δέ καί ' Ιωάννου, δν εκ των γνησίων καί προτέρων οί σπερμάτων συν-
έκδημον εκ Βυζαντίου έπήγετο, εως της ες αυτόν αύθις τον αυτοκράτορα 
Μανουήλ επαναλύσεως, ήν κατά τόν οϊκεΐον χρόνον καί πρόσφορον ό 
λόγος τη ιστορία παρέξεται, ώς εΐη συνημμένα δήπου καί συναφή τά 
έφε| ξής υ π ' αυτοϋ πεπραγμένα καί τά παρ' ημών αύθις έπ' αύτώ ρη-

35 θησόμενα. 
Έ ν πολλοίς μέντοι καί πολλάκις ό Μανουήλ τήν Άνδρονίκου δε-

σμεύων ψυχήν και ζητών ταύτην λαβείν τοις άνηνύτοις έγχειρών διηλέγ-
χετο · ό γάρ πολύπλαγκτος ούτος καί ταλασίφρων 'Ανδρόνικος τάς καθ' 
αύτοΰ προσβολάς δσα καί νηπίων βολάς εύμαρώς άπεκρούετο καί τών 

40 θηράτρων κούφως υπεραλλόμενος, όπερ αυτώ πολλάκις ύφηπλοΰτο καί 
εξετείνετο, άπαγίδευτος ήν καί άθήρευτος. 

17—18 ώσπερ—καλλίκερων: cf. Mosch. 2, 77 sqq.; Apollod. Bibl. 3 , 2 21 
έκοϋσαν . . . άκουσαν: cf. p. 106, 84 33 παρέξεται: p. 226, 64 sqq. 

Y A P (ab 26 όψέ) = a, Ρ (usque ad 25) W, R M D F = b 

16 άποπλανων Α: άποπλανήσας Ν 17 co; V 18 έπΐ τών νώτων A P W 19 
καί alt. om. WN 20 προπέμπουσαν R : προπέμψασαν Μ ένθένδε V συνταξαμέ-
νην Α 21 ξυμπλανήτιν F 22 άπεσπάσατο W 23—24 έπιξενιζόμενος 
πολυπλανής Bekk 26 Σαλτούχφ: σουλτάνω V : σουλτάν Β ίστατο Μ 27 
τότε om. V : ποτε W Χαλδείας P a o : Χαλδαίας Bekk 29 δυοϊν R D Bekk: δυεϊν 
rei. έπί : ετι Bekk 30 προτέρων καί γνησίων Bekk οί om. A P W 32 δή 
post ήν add. V 33 ξυναφή V 34 αΰθις om. V 39 προβολάς D a c F δσα — 
βολάς V : ώς νηπίων ήγεΐτο πληγάς Β : cum P W b om. A 40 κούφος V καθαλλό-
μενος APW πολλαχώς έφηπλοΰτο V 

39 δσα — βολάς om. P W b Bekk 
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'Αλλά τίνα τά ιταρά πόδας ; χρεών γάρ μηδέ τούτων άφέξεσθαι. 
περιδεής άπας κρατών και καχύποπτος και χαίρει διαπραττόμενος όσα 
Θάνατος και Χάος καί "Ερεβος εν τώ τούς εύπατρίδας άκροτομεϊν καΐ εκ-
ποδών τιθέναι πάντα Οψηλόν καί μετέωρον και άποσκυβαλίζειν σύμ- 45 
βουλον άγαθόν καί θερίζειν γενναΐον στρατηγόν καί εύπάλαμον. καί 
Ιοίκασιν άτεχνώς οί της γής δυναστεύοντες Οψιτενέσι καί άκροκόμοις 
πίτυσιν · ώς γάρ αύται καί βραχείαις άνεμων ττνοαΐς τάς των κλάδων βε-
λόνας διατινασσόμεναι ψιθυρίζουσιν, ούτω δη καί ούτοι καί τον πλούτω 
κομώντα ύποβλέπονται καί τον έπ' άνδρεία των πολλών διαφέροντα κα- 50 
τεπτήχασι. καν εΐη τις τό κάλλος άγαλματίας καί την γλώτταν ώς όρνις 
μουσηγέτης εστόμωται, καν τό ήθος όρωτο ευτράπελος, ουκ εδ καθεύδειν 
τον επί του στέφους ούδ' ήρεμεϊν, άλλά γίνεται τούτω τών ύπνων 
έγκοπή, της τρυφής ανατροπή, ηδονής ύφαίρεσις, φροντίδων ύπόθεσις· 
καί κακώς λέγων εύλογε! την φύσιν την πλάστριαν, ότι και ετέρους 55 
εις τό άρχειν επιδόξους έπαλαμήσατο καί μή πρώτον αύτόν καί ύστατον 
κάλλιστον ανθρώπων έφύτευσεν. ουκοϋν καί άντιστρατεύονται τά πολ-
λά τη προνοία και τω θείω υπέροπλοι γίνονται, πάντα άγαθόν έκ του 
πλείονος εκχορδεύοντες | καί ώς θύματα σφαγιάζοντες, ώς εχοιεν εφ1 

ησυχίας δήπουθεν ούτοι σπαθδν καί ώς πατρωον κλήρον καθηδυπαθεΐν 60 
μονώτατοι τά δημόσια καί ώς άνδραπόδοις χρδσθαι τοις ελευθέροις καί 
ώς ώνητοϊς τοις άξιωτέροις ενίοτε άρχειν προσφέρεσθαι, κακώς εϊδότες και 
τό φρονεΐν ύπό της έξουσίας άφηρημένοι καί κακοβούλως τών πρότριτα 
λα νθα νόμε voi. 

Kai ό Μανουήλ τοίνυν ούδέν άχαρι εχων έπεγκαλεΐν Άλεξίω τώ 65 
πρωτοστράτορι ή ô τι όλως παραλελύπηκεν ή παρηνώχλησεν ή τής 

65 — 146, 29 καί — ποιητικόν: a. 1167 vere 

65 —146,29: cf. Cinnam. 265,14 — 269,23 

VAP = a, W, RMDF = b 

43—47 περιδεής— δυναστεύοντες V: περιδεεΐς— άτεχνώς cum PW b ser. A: ol 
πολλοί τών βασιλέων ττερίφοβοί είσι καί κακώς ύποπτεύουσι τους èK γένους όντας 
αύτών υψηλούς καί ανδρείους καί χαίρουσι μδλλον καί ευφραίνονται, δτε έκ μέσου 
ποιήσωσι καί άφανίσωσι πάντα ύψηλόν καί μετέωρον καί ώσπερ Β 47 άκροτόμοις 
W 49 δή om. V 51 καί: καν D 52 μουσηγέτις V: μουσιγέτις Α: μουσικός 
D έστόμωτο Bekk 54 Ικκοπή Bekk άφαίρεσις V άπόθεσις AP Bekk 
55 κακώς— φύσιν: τήν φύσιν κακολογοΟσι PW Sc: την φύσιν μέμφονται Β Bekk 
58 αγαθά AP Bekk δνθρωπον άγαθόν Β 61 μονώτατος Α χρήσθαι 
Bekk 62 άλωνήτοις D 66 παρηνώχληκεν V 

43—47 περιδεής — δυναστεύοντες: περιδεεΐς οί πολλοί τών κρατούντων (είσι post 
κρατούντων add. APW Bekk) καί καχύποπτοι, καί χαίρουσι διαπραττόμενοι όσα . . . 
μετέωρον, καί Ιοίκασιν άτεχνώς PW b Sc Bekk 51—54 καν — ϋπόθεσις om. W b 
Sc, sed suppl. Dme 55 κακώς —• φύσιν: τήν φύσιν εύλογοΟσι (εύλογούσι: αυτί τοΰ 
καταρώνται Dm«) b 56 πρώτους αυτούς καί ύστάτους καλλίστους PW b Sc Bekk 
57—64 ούκοΰν — λανθανόμενοι om. W b Sc, sed suppl. Dme 
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οφειλομένης εύνοιας καί πίστεως καθυφήκε βραχύ τι yoöv άντίρροιτα δρά-
σας ώυ ύπ ' αύτου πέττονθεν εύ καί ώς έπί ζυγοϋ την Ιτέραν παρήνεγκε 
ττλάστιγγα, έξ ύπονοίας δέ μόνης ορμώμενος καί κακοσχόλων τινών 

70 ύφηγήσεσιν έκ του τον άνδρα όρδν καί στρατηγοΐς καί στρατιώταις 
ερώμενον καί φιλοτίμω γνώμη καί χειρί φιλοδώρω προς άπαντας χρώμε-
νον, ίσως δέ καί του προσόντος αύτω πλούτου υποτύφων εφεσιν, συλ-
λαμβάνει τούτον διάγων εν Σαρδικη, μήπω έπιφωσκούσης ήμέρας, τή 
οικεία έτι συγκατακείμενον όμευνέτιδι, καί ου μόνον των όντων απάντων 

75 άπογυμνοΐ, αλλά καί εις μοναχόν άποκείρας έν ένι των κατά τό Παπύ-
κιον τό όρος φροντιστηρίων παραρριπτεΐ. 

"Ινα δέ μη εϊη τό πραχθέν άπροφάσιστον καί προυπτον διά τοϋτο τό 
βασιλικόν άδίκημά τε καί άσχημόνημα, οΐ συκοφάνται παρήσαν εγγύς, 
ύφειμένοι παρ' ών υπεβλήθησαν, και γοητεϊαι κατά βασιλέως τά αίτιά-

80 ματα ούτω πάνυ τοι πιθαναί | καί δραστήριοι, ώς ποιεΐν τόν κεχρημένον 
πετόμενον και μηδ' όλως θεώμενον καθ' ών αν έπιπτέσθαι ξιφηφόρος βού-
λοιτο, καί ετερ' οτττα βωμολόχα καί άκοαϊς ύγιαινούσαις ούκ εύπαρά-
δεκτα, όποια πάλαι τοΟ ΤΤερσέως λογοποιοϋντες κατηγόρευον "Ελληνες. 

""Ήν δέ ó των συκοφαντών του ανδρός, ώς ήδετο, προχειρότατος καί 
85 πλάστης πρώτιστος των ληρημάτων και εύρετής τουτωνί ó 'Ααρών 

Ίσαάκιος, Κορινθόθεν μέν ορμώμενος, την δέ Λατινίδα Υλώτταν άκρως 
έξησκηκώς ή νίκα συναπήχθη τοις πατριώταις είς Σικελίαν αΙχμάλωτος 
και τοις εκ της διαλέκτου ταύτης τω βασιλεϊ έντυγχάνουσιν ύποβολεύς 
τηνικαΟτα γινόμενος. 

90 Ή δέ του 'Αλεξίου γυνή, θυγάτηρ ούσα του πορφυρογεννήτου 
'Αλεξίου, ός επρωτοτόκει των του Μανουήλ αδελφών, έφιλοτιμειτο μέν 
έ αυτή ν άνελεϊν, φιλανδρίαν καί σωφροσύνην εν ταΐς μάλιστα των γυναι-
κών άγαπήσασα καί τιμήσασα και των έκ του γένους Θηλυτέρων καλ-

83 όποια —Έλληνες: cf. Nie. Or. 38,16—18; 66, 24—27 

VAP = a, W, RMDF = b 

68 καί : ή καί V 69 καί κακοσχόλων : κακοσχόλων δέ Α : κακοσχόλων Ρ υπαχθείς 
ώς άνθρωπο; post τίνων cum PW b add. A 73 έπιφαυσάσης PW: έπιφασκούση; 
F: έπιφαυσκούσης Bekk 74 συγκατακλινόμενον APW προσόντων V 75 καί 
om. W τόν V 76 τό om. APW Bekk 77 ή Ρ Bekk 80 τοι : τι Bekk 
81 έπιπέσθαι Α: ίπεισπέσθαι Ρ Bekk: έπεισπεσείν proposuit Bekk 84 ήν 
— τουτωνί V: ήν —προχειρότατος cum PW b ser. A 85—86 'Ααρών τις Ίσαάκιος 
APW Bekk 86 μέν om. APW 89 γενόμενος RM Bekk 90 ή: ήν AWac 

91 έπιπρωτοτόκει Μ 

68—69 καί — κακοσχόλων: κακοσχόλων δέ W b 69 ύπαχθείς ώς άνθρωπος (ώς 
άνθρωπος υπαχθείς Bekk) post τινών add. PW b Sc Bekk 72 ίσως — εφεσιν om. 
W b 74 άπάντων om. W b 77—83 ίνα — "Ελληνες om. W b Sc 84—85 
ήν — τουτωνί : ήν δέ, ώς ήδετο, των συκοφαντών τοϋ άνδρός ό προχειρότατος (προ-
χειλότατος RMDao F"") PW b Bekk 
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λιστεϊον ούσα καί λαμπρόν έπικόσμημα καί περιλάλημα τοις πασιν έρά-
σμιον του τοιούτου δ' εγχειρήματος έκκρουσθεϊσα πεσοϋσα προσε- 95 
κνυζδτο τοις του θείου καί βασιλέως ττοσί καί έδεΐτο κοπτομένη θερμότερον, ι 
φή νης έλεεινότερον, δρακόντων όδυνηρότερον, άλκυόνος ττολυττενθέστε-
ρον, χαρίσασθαι τόν άνδρα αύτη, μαρτυρομένη Θεόν καί ει τι που φρι-
κώδες τοις ευσεβοϋσι πράγμα καί όνομα άπαραλόγιστον είναι της εκείνου 
βασιλείας θεράποντα καί άκαταιτίατον πάντη τόν ακοιτιν αυτής, άλλ' 5 
ουκ ίσχυσε μεταθέσθαι την γνώμη ν του αύτοκράτορος, ούδ' άναλΟσαι 
όλως όπερ εκείνφ ήδη κεκύρωτό πως καί δέδοκτο, καί ταύτα εως δακρύων 
αύτόν καί θέα έλεεινή καί σχήμασιν ίλασίμοις καί ρήμασιν οίκτροΐς έκθη-
λύνασα. άμέλει καί τον βίον φιλόδακρυν ελκουσα κατά τάς φιλοσώ | φρο-
νας τρυγόνας τά οΙκόπεδα περιέτρεχε καί περιέτρυζεν όλολύζουσα καί ίο 
την μόνωσιν άπωδύρετο· δθεν καί τη περισσοτέρα λύπη καταποθεϊσα 
το φρονεϊν παρακέκοπται, επί παισίν άρρεσι δυσί τό βιοϋν καταξαίνουσα 
καί έαυτήν είς τέλος καταμαραίνουσα. 

Και 'Αλέξιος μέν τό μέλαν άσπασάμενος άμφιον τοις θείοις εκουφίζετο 
ερωσι του άκροτάτου των αρετών έφιέμενος καί ώς ύψιπέτης αετός των 15 
κάτω ύπεριπτάμενος. κρεωδαισίας δ' άκρος ών έραστής καί καρυκείαις 
χαίρων βρωμάτων καί πανθοινίαις προσκείμενος, όπηνίκα πλούτω πολ-
λώ περιερρεϊτο καί τοις κατά κόσμον ενευπάθει τερπνοϊς, ώς καί τάς νη-
στίμους τών ημερών (τετράδα φημί καί παρασκευήν) κρεωβόρον αύτω 
παρατίθεσθαι τράπεζα ν, ή δεσποτικής κατά ταύτας τελετής άγομένης 20 
ή μνήμης ενδόξου μάρτυρος τελουμένης ή τίνος τών οπαδών του Χρίστου, 
τότε ποηφαγών καί ταϊς όπώραις ενεστιώμενος καί ταϊς άκάπνοις θύων 
τών τραπεζών καί τό πει νή ν πεινώ ν άτεχνώς, όψέ δέ καί ίχθύων ενεορ-
τάζων ταϊς παραθέσεσιν εχαιρεν δτι μάλιστα καί μνήμην τών προτέρων 
λαμβάνων όψαρτυμάτων καί της περιέργου τών κρεών δαιτρεύσεως άκ- 25 
κισμόν έκάλει κοιλίας και όρέξεως μέθοδον δσα οί άδδηφάγοι καί κρεω-
φάγοι προτίθενται μη δύνασθαι λέγοντες του άγαν ύποχαλαν παν γάρ 

2 άλκυόνος πολυπενθέστερον : cf. Horn. I 563; Nie. Or. 149, 23 3—S φρικώδες . . . 
πράγμα καί όνομα: cf. Nie. Or. 14, 13 22—23 ταΐς —τραπεζών: cf. Athen. 8 e 

VAP (usque ad 13 καταμαραίνουσα) = a, Ρ (ab 14) W, RMDF = b 

94 λαμπρών: μικρόν F 95 τον} om. Ρ 2 καί post φήνηζ add. Bekk 3 
μαρτνρουμένη R K S άκοιτιν: εύνέτην APW Bekk 6 ίσχυε F 8 αυτήν 
RMD: αύτη F 9 Ιλκουσα : Ιχουσα R Bekk 10 περιέτρεχε καί V: cum P W b 
om. A 12 παρακόπτεται V: παρακέκοπτο APW δυσί om. R 14—15 
έκουφαίνετο Ιρωσι καί W 15 άρετών: έφετών A P W Bekk 17 πανθοινία V 
21 τελουμένης om. VB τοϋ: τών Bekk 22 δέ post τότε add. AWSc 24—25 
λαμβάνων τών προτέρων V 

10 περιέτρεχε καί om. P W b Bekk 

10 van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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το παρατιθέμευου είδέυαι τό σωματίου συνιστδν και ευεξίας εΐυαι ποιητι-
κόν. 

30 Τί δέ ή φίλη δίκη ; δρα ττολύττους και πολύχειρ ούσα, | οξυδερκής τε 
και πανδερκής, καΐ μικρού ποδήρες τό ούς έχουσα, λήθεται ή ουκ ευνοεί 
ή τέλεου τταρίησιυ άυεκδίκητα όσα επί τοις μη άλιτήμοσιυ οί των επαιυε-
τέωυ κατήγοροι συρράπτουσιυ εκδικα; ούμευοΟυ, άλλά παρυπέφηνε και 
τότε ώς τά ευ μυχω γης διορδ καί τά ΰπό γλώτταν ένωτίζεται τονθο-

35 ρυζόμενα. 
Εΐ μέυ ουν καί βασιλεΐ ενεμέσησε της μή ενδίκου ταυτησί πράξεως, ού 

τοΰ παρόυτος καταλέγει ν καιρού · εδει δέ σοφόυ δυτα του Μαυουήλ, μηδ' 
άμαθη τε καί αναλφάβητου, ούχ ώς διαδεξόμευου εκείνου καί της άρχής 
παραλύσον τό άλφα περιεργάζεσθαι, αλλ' έκείνω τά του άρχει υ άνά-

40 πτειυ πείσματα, δς είναί φησι τό Α καί τό Ω, ώς ' Ιωάννης έν τή 'Αποκαλύ-
ψει διδάσκει με. 

Τούς συκοφάντας μέντοι μετήλθε καί άλλω μεν άλλη υ δίκην έπέθηκε, 
τω δ ' 'Ααρών έπέβρισε χαλεπώτερου ταις οϊκείαις άρπεδόσι περισχοινί-
σασα. μετ' où πολύν γάρ τιυα χρόυου άλίσκεται μαγείαις προσαυέχωυ 

45 καί προύκειτο χελώυης εκφορου μίμημα, ένδον στέγον της χέλυος άνθρω-
πόμορφον εϊκασμα, πεπεδημένον αμφω τώ πόδε καί τό στέρνου εληλα-
μέυου ήλω διαμπερές, εάλω δέ καί βίβλου Σολομώντειον άυελίττωυ, ήτις 
άυαπτυσσομέυη τε καί διερχομέυη κατά λεγεώυας συλλέ | γει καί παρ-
ίστησι τά δαιμόυια σνχυάκις άνοατυυθαυόμευα, έφ' δτω προσκέκληυται, 

50 και τό έπιταττόμευου έπισπέρχουτα περατοΟυ καί προθύμως δρώυτα τό 
κελευόμευου. 

Ούκ επί τούτοις δέ μόυου Άαρώυ συυείληπτο, αλλά και βασιλέως 
έυώπιου Οποβάλλωυ ας έκ τώυ δυσμόθευ έθυώυ άφικόμευοι πρέσβεις έκό-
μιζου αγγελίας καί μή δυσαχθούυτας όρώυ προς τά του βασιλέως θελή-

30 πολύπους — ουσα: cf. Soph. El. 479 31 πανδερκής: cf. Eur. El. 771; Anth. 
P. 9, 362, 24 ποδήρες — έχουσα: nescio, unde haec habeat; λήθεται ή ούκ 
έννοεΐ: cf. Horn. I 537 40 δς — Ω: cf. Apoc. 1 ,8; 21,6; 22,13 43—66 
τω — άποστερήσας : cf. Cinnam. 284, 6—13; 288, 3—4 

VA = a, PW, RMDF = b 

32 παρίστησιν R άνεκδιήγητα Y èttI—άλιτήμοσιν: είκαίως κατά τίνων AW: 
âiri τισιν άναιδώς Ame yp Ρ Bekk έπαινουμένων V : έπαινέτων A 33 ούμενουν 
codd. 36 καί om. W ταυτησί πράξεως Am«: του ανδρός κατασχέσεως AW 
37 λέγειν VP 39 παραλύσοντα F Bekk άλφα : α AF : A Bekk περιερ-
γάζεσθαι: περισκοπεϊν VB 40 άλφα PRMDK 40—41 Ω, τουτέστιν ή άρχή 
καί τό τέλος, ώς Ιωάννης ό ευαγγελιστής καί θεόλογος êv τή αποκαλύψει διδάσκει με * 
ού γάρ λείπει τώ Θεώ Α(λφα) Β Bekk 42 έπήλθε V 47 διαπερές VRM 49 
προσκέκληται Α 52 συνείληπτο : ήτιδτο Ρ ότι post καί add. Ρ Bekk 54 
μή δυσαχθούντας : εύενδότους Ameypp: μή εϋενδότους W 

50 έπισπεύδοντα b Bekk 
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ματα έπιπλήττει τούτοις έν μια των αιτήσεων ώς προς τάς καταθέσει 55 
έτοιμορρόποις τε και εύκολος και ύποτίθησιν άντιτεΐναι προς τό των 
ζητημάτων τηνικαϋτα προκείμενον και μη ραδίως ούτω καί Ικ πρώτης 
καθυπενδοϋναι, ώς εντεύθεν κερδανοΟντας καί φιλίαν μείζω έκ βασιλέως 
κάκ των όμογλώττων πλείω τιμήν, καί τότε μεν ή διάλεξις διαλέλυτο, 
άφώρατα τω βασιλεϊ Θεμένη τα τοιαδί του 'Ααρών είσηγήματα καί τω 60 
της διαλέκτου διαφόρω τά εκθεσμα συσκιάσασα · κατά μόνας δε τά προ-
βληθέντα των ζητημάτων ή βασιλίς άναπεμπάζει φρενί, Λατινίς ούσα τό 
γένος καί των λεγομένων ακριβώς συνιεΐσα, και ανακαλύπτει πάντα τώ 
άνακτι. ò δ ' επί τοις ήκουτισμένοις άγανακτήσας κακώς τον Ααρών 
τίθησι τών τε οφθαλμών τό φώς άμαυρώσας καί της ουσίας πάσης 65 
άποστερήσας. 

Κακοεργός δ ' ών 'Ααρών καί λιχνείαν φύσεως περί τά χείριστα δυσ-
τυχών ες ύστερον ενήγεν Άνδρόνικον τυραννήσαντα μη μέχρι του εκ-
κόπτειν τούς οφθαλμούς την τών άντιφρόνων εκείνω τιμωρίαν περιισταν, 
άλλ' ή Θάνατον απάντων καταψηφίζεσθαι ή βαρυτέραις εκμοχλεύειν 70 
κολάσεσιν, έαυ|τόν τιθείς εις παράδειγμα κάντεϋθεν πιστούμενος τά 
λεγόμενα, ζώντά τε και κινούμενον και πνέοντα καί φθεγγόμενον καί 
συμφράδμονα είναι δυνάμενον καί μη μόνον διά χειρών άντιλαβής, άλλά 
και διά γλώττης αύτής ώσεί καί μαχαίρας οξείας άποδειροτομεϊν ισχύοντα 
τον άντίδοξον, καί ετερ' άττα φλύαρα καί άπάνθρωπα ύφηγούμενος, δι ' 75 
ών τό άκροχολώτατον εκείνο καί ύποδύσκολον τον τρόπον γερόντιον 
χαιρησιφονεϊν επί μδλλον επώτρυνεν. ών δή πονηρών διαβουλίων καί 
παραιφάσεων μικράν άποτιννύς άμοιβήν τω γεννήτορι 'Ααρών ό τόν 
Άνδρόνικον ύστερον της άρχής καθελών ' Ισαάκιος ò Άγγελος εκτέμνει την 
αύτου γλώτταν συναφελεϊν τε καί άφανιεΐν τόν επί ταύτης σπεύδων ιόν. 80 

Ό δέ βασιλεύς Μανουήλ επέβλεψε ποτε θυμφ πλαγίω καί κινήσει 
ένδίκω κατά του Σκληρού ΣήΘ καί του Σικιδίτου Μιχαήλ· όθεν καί 

74 διά — όξβίας : cf. Ps. 56, 5 

VA = a, PW, RMDF = b 

5 6 έτοιμορρεττέσι A P W άντεϊναι R 5 7 ζητουμένων M τηνικαϋτα : αύτίκα V 
ούτως D 5 9 διελέλυτο F B e k k 61 δυσφώρω V εκθεσμα: σκέμματα Ρ : Ικ-
6εσμα σκέμματα B e k k 6 3 γένος : γεγονός V 6 4 ö o m . R 67 κακοεργός 
Α™«: κακούργος Υ Β : κακογνώμων A W δέ V 'Ααρών: ό άνήρ e t i. m g . ó 
'Ααρών δηλονότι A 6 8 του o m . W 7 0 βαρυτέραις e t i a m A m e S c : βαρυτάταις 
A W 7 2 φθεγγόμενον : κινούμενον D 7 2 — 7 3 καί t e r t . — δυνάμενον o m . R 7 3 
συμφράδμονα A m s : σύμβουλον A W 7 4 καί pr . o m . Μ καί a l t . o m . V δειρο-
τομεϊν R 7 5 τόν: τό V άντίδοξον A m ά ν τ ί θ ε τ ο ν Α : άντίμαχον W 7 7 
χαιρεσιφονεϊν V δή : δέ R 7 8 παρεμφάσεων Μ μικράν : μακράν W : τπκράν 
B e k k τ ώ τούτων γεννήτορι A W S c 7 9 καθελών της άρχής D F 8 0 τε o m . V 
81 ό δέ: έπ! ττδσι τούτοις ó A W : έπΐ τούτοις S c ποτε o m . A W θυμω : όφθαλμώ V 

64 ήκουσμένοις b Bekk 67 ό ante 'Ααρών add. b Bekk 

10* 
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προστάξει τούτου ταΐς οίκείαις δψεσιν άμφω τόν σίδηρου έδέξαντο 
σίζοντα, λόγω μέν άστρο νομίας έχόμενοι, έργω δέ μα/γανείαις προσκεί-

85 μενοι δαιμονώδεσιν. 
' Ο μέν γάρ Σκληρός έπιγάμου παρθένου ήρα καΐ έπείρα λαμπρώς, παρ-

ορώμενος δέ υπό της κόρης καΐ άδοξούμενος στέλλει ταύτη δια προαγω-
γού τίνος γυναίου μήλον Περσικόν. ή δέ παρθένος καταθεμένη τοΰτο τω 
κόλπω έκμαίνεται μάλα δη προς έρωτα καΐ αφροδισίου ύποπίμπλαται 

90 οίστρου και τέλος διακορεΐται παρ ' αύτοϋ. οί δέ τής παιδός προσγενεϊς 
βαρέως ένεγκόντες την ταύτης ταπείνωσιν καταβοώνται γενναίως μάλα 
του ταϊς νεάνισιν εφοπλίζοντος | δαίμονας καΐ δίκην όφεως άρχεκάκου 
δι' όπώρας τάς παρθένους συλαγωγοϋντος και τής σώφρονος βιοτής ώς 
εξ 'Εδέμ άπελαύνοντος. καί πικρόγαμος εντεύθεν γενόμενος ην κακώς 

95 εβλεψεν ούδ' δλως ετι έώρακεν. 
ι Ό δέ Σικιδίτης διά τίνων άρρητουργιών καί δεδορκότα τώνθεωμένων 

έσκότου τά βλέφαρα καί άττεπλάνα του τά θεατά ώς όντα όρδν καί τών 
όρώντων τάς όψεις παρέφερε κατά φάλαγγας έπισυνιστών τους δαίμονας, 
οΰς αν έκπλήξαι βούλοιτο. έτυχε γοϋν ποτέ dnrò μετεώρου τών βασιλείων 

5 βλέπων ές θάλασσαν, κατήγετο δέ άλιάς τρύβλια καί λοπάδας έχουσα τά 
άγώγιμα. φησί τοίνυν προς τους συνεστώτας ώς τίνα αν αύτω κατά-
θωνται τόν μισθόν, ει τόν νηΐτην τών όρθών φρενών διεκπλεύσαυτα μή 
αν όκνήσαι παρασκευάσειεν άναστήναί τε τών σελμάτων τήν δικωπίαν 
προέμενον καί συντρϊψαι είς λεπτά τά κεράμια. τών δέ εϋγνωμονειν 

10 είπόντων προς άπαν τό παρ ' αύτοϋ αΐτηθέν, ό πρωρεύς μετά βραχύ τής 
έδρας άνίσταται καί τήν κώπην άνά χείρας λαβών κατέφερέ τε τών σκευα-
ρίων συχνά καί ούκ άνήκεν ούτω διαπραττόμενος, εως αύτά είς κόνιν 
έλέπτυνεν. εκ δέ τούτου οί μέν άνωθεν θεώμενοι τώ γέλωτι διερρήγνυντο 

1—2 δεδορκότα — βλέφαρα: cf. Soph. Ai. 85 4 sqq. Ιτυχε etc.: cf. Nie. Panopl. 
dogm. lib X X V I I Έ π ί της βασιλείας τοϋ έκ Κομνηνών Μανουήλ γέγονέ Tis άνήρ τήν 
κλήσιν Μιχαήλ, τήν έπίκλησιν Σικιδίτης, toïs βασιλικοϊς Οπογραφεΰσι κατειλεγμένος. 
Oötos . . . άρρητουργίαις προσέκειτο. . . . 'Από γ ά ρ μετεώρου τών μεγίστων άρχείων 
έστώς ποτε καί θεώμευος σύν άλλοις εις τήν νότιον θάλασσαν, δτε κατά συγκυρίαν 
λεμβάς τι? διεπλωΐζετο τρυβλία τά άγώγιμα ϋχουσα, φησί πρός τους παρόντας, 
ώς τίνα αν αύτω κατάθοιντο τόν μισθόν, εί τόν νηΐτην τών φρενών παραπλάγξας αύτίκα 
μάλα τήν δικωπίαν προέσθαι παρασκεν/άσειε κάκ τών σελμάτων άναστήναί καί συν-
τρϊψαι τ ά κεράμια. τών δέ είπόντων εϋγνωμονειν πρός ά π α ν τ ό συνδόξαν άλλήλοις 
τελέσαι καί ύποψήλας δσα παρά δαιμόνων μεμύητο άνίστησι τόν δείλαιον πρωρέα 
μετά βραχύ καί τήν κώπην άρρενοϊ καταφέροντα θραΟσαι ώς είς κόνιν τ ά κεράμια. έκ δέ 

VA = a, PW, R M D F = b 

83 άμφότεροι A P W B 84 μαγείας W 84—85 προσκείμενοι καί δαιμονώδεσιν 
έτέροις φενακισμοϊς Bekk 85 δαιμονιώδεσιν V: δαιμονικά Β 86 μέν: μήν V 
γ ά ρ om. R 92 δαίμονος F»0 93 συλλαγωγούντας R ώς om. Η 1 
Σικιδιώτης V: Σικιδίδης U 2 έπλάνα Ρ : άπεπλάνου RM D a c F του om. VMK 
4 γούν om. M 
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τό γεγονός τιθέμενοι δια θαύματος · ό δέ πλωτήρ άμφοτέραις μετ' ού 
πολύ των γενείων δραξάμενος γοερόν έπωδύρετο καί ώς Θεοβλαβεία τάς 15 
φρένας παρακοπέντα πολλω èri μδλλον άνανήψας του ζόφου έαυτόν 
ώλοφύρετο. | ερωτώμενος δέ, δ τι πεπονθώς τον φόρτον ούτωσί διέθετο, 
διεξήει περιπαθώς ώς ταΐς κώιταις προσανέχων αίφνης όφιν ôpçt δαφοινόν, 
ττυρσώδη τον λόφον, άνω των τρυβλίων εκτεταμένον, ες αύτόν άτενές 
όρώντα κατά τούς των δρακόντων άκλινεϊς τό όμμα καί καταπιεϊν όρι- 20 
γνώμενον, δς καί ούκ εληξε των έλίξεων πρίν ή κατηλόητο τάκεράμια* τό 
δ' έκ τούτου ήφάντωται, ώσπερ εκ μέσων οι των οφθαλμών άποπτάς. 

Καί τούτο μέν τοιούτον, ετερον δέ κάκεϊνο· έν βαλανείφ λουόμενος 
ήν, ές διαφοράν δέ καταστάς μετά των τοις αύτοΐς νίτροις άγνιζομένων 
είς τα άπόδυτρα εξεισι. μετά μικρόν δέ καί οί έν τ φ λουτρω φεύγοντες καί 25 
συμπατοϋντες αλλήλους έξήεσαν εκείθεν περιδεεΐς, οί καί τοις συνειλεγμέ-
νοις πυκνά τό πνεύμα συλλέγοντες εφασκον ώς έκ της θερμμορρόας έκπη-
δήσαντές τίνες άνδρες ττίσσης μελάντεροι έξώσαν αυτούς του λουτροϋ 
παίοντες κατά των γλουτών τ ω ττλατεϊ του ποδός. 

Δια ταύτα τοίνυν άμφότεροι καί πράξεις δέ άσελγεστέρας έτέρας των 30 
όψεων έστερήθησαν· οί δ' αύτοί έπιβιώσαντες, ó μέν Σήθ καί πάλιν τοις 
προτέροις ένησχόλητο, άτερος δέ είς μοναχόν άποθριξάμενος χρόνω ύστε-

τούτου ot μέν θεώμενοι δνωθεν τφ γέλωτι συνεβράσσοντο etç τόν άρρητουργόν έκεΐνον 
συχνάκις στρεφόμενοι καί τιθέμενοι τό γεγονός δι' ίκττλήξεως4 ό δέ πλωτήρ αύτίκα 
μάλα μετά τήν των τρυβλίων άλόησιν άμφοτέραις του πώγωνος δραξάμενος διωλύ-
γιόν τι καί περιπαθές άνεκώκυεν. έρωτώμενος δ ' δ τι παθών τόν φόρτον κακώς διέθετο, 
έλεγεν υπό περιπαθείας τήν φωνήν συγχεόμενος καί πυκνά τό φθέγμα άναλεγόμενος, 
όφιν θεάσασθαι πυρσώδη τήν λοφιάν των χυτρίδων ύπερανακύψαντα καί κατ' αΰτοϋ 
μεθ' όρμης λορδοΟμενον Kai τό του στόματος χάσμα ε!ς μέγα διαίροντα καί καταττιείν 
αύτόν όριγνώμενον, καί ούτως άρρενωθηναι πρός άμυναν, μικρω δέ ύστερον άφαντω-
θήναι τόν φλογωπόν έκεΐνον τήν θέαν καί τό όμμ' άκτινώδη δράκοντα. Ό δ' αυτός είς 
βαλανεϊον άφιγμένος καί θέλων τους συλλουομένους διαθροήσαι ταϊς μεθοδείαις της 
έκείνω πεφιλημένης τέχνης είς τά άπόδυτρα εξεισι. μετ' ού πολύ δέ συνεξίασιν έκείνω καί 
ot τοις αύτοΐς άγνιζόμενοι νίτροις ταρταρίζοντες τω δέει καί τους όδόντας βαμβαΐνοντες 
καί μετά θάμβους τοις έρομένοις διεσπασμένω φθέγματι διηγούμενοι ώς έκ της θερμορ-
ρόης έκθορόντες κελαινοχρώτές τίνες, ψεδνοί τάς κόμας, τήν άναδρομήν του σώματος 
βράχιστοι καί τάς όψεις μεστοί άγριότητος, έξώσαν αυτούς του λουτρού παΐοντες κατά 
γλουτών τφ πλατεΐ τοΰ ποδός. 31—32 ό — ένησχόλητο: cf. ρ. 339, 23 sqq. 
32—34 δτερος — άνάξιος : cf. ρ. 614, 38 sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

5 είς F Bekk δέ om. M 9 προθέμενον RMDF 12 διαπραττόμενον W 
15 άπωδύρετο R 17 διετίθετο DF 20 όριγνώμενον: όρμώμενον Ρ 21 καί 
om. Μ κατηλοήθη Bekk 23 τοιούτο P i r DK 24 άγωνιζομένων R 26 
έξήλθον Ρ 27 θερμορρόης MDF Bekk 29 των om. Ρ Panopl. Dogm. ένησχο-
λείτο RM 30 έκάτεροι Α™8ΥΡ Ρ 32 προτέροις etiam Β : ττρότερον YW 
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ρον σύγγραμμά τι ττερί των θείων μυστηρίων ξυνθέ μένος άφήκε δι' αύτου 
κυνών ώρυγάς, ό των Θείων δωρεών ανάξιος. 

35 "Εργον κάκεΐνο του βασιλέως τούτου περιφανές, αί Άσιαναί πόλεις, 
τά Χλιαρά, τό ΤΤέργαμόν τε καί Άτραμύτιον, κακώς επασχον υπό των 
Περσών αϊ γαρ περιοικίδες χώραι | άσυνοίκιστοί τε ήσαν πρώην κάκ 
του κωμηδόν οίκεϊσθαι εις προνομήν τοις πολεμίοις έξέκειντο. καί αυτάς 
τοίνυν Ικρατύνατο τείχεσι καί τά πλησίον δε ίππήλατα πεδία φρουρίοις 

40 διέλαβεν έρυμνοϊς. ούτω δέ πλήθουσιν οίκητόρων ταϋτα δή τά πολίχνια 
καί τοΤς κατά τον ήμερον βίοτον ένευθηνοϋνται χρηστοϊς, ώς ύπερανω-
κίσθαι πόλεων πολλών εΰδαιμόνων· άγροί τε γάρ εις εύφορίαν καρπών 
ήμερωθέντες έπέδωκαν καί φυτηκόμος χεΙρ έρριζούχησεν εκεϊσε ξύλον 
άπαν καρποδοτοΟν, ώς μεταθέσθαι, φάναι τό του Δαυίδ, την ερημον είς 

45 λίμνας υδάτων καί είς οίκήσιμον τήν πρώην άοίκητον. ει τι ου ν κα-
τόρθωμα μέγιστον, εΐ τι λυσιτελέστατον Αΰσοσιν ó Μανουήλ διανενόηκέ 
τε και διεπράξατο καθ' όσους ήρξε 'Ρωμαίων ενιαυτούς, τοϋτο εΐη αν τό 
κράτιστον όμοϋ και κοινωφελέστατον. τίς γάρ παράγων εκεί καί είδώς, 
οία ν μεν ό χώρος ετρεφεν αγριότητα, οίους δ ' εστεγεν άνδρας, αναιδείς 

50 μεν υπέρ τον κορυνήτην ΤΤεριφήτην, άγριωτέρους δέ του πιτυοκάμπου 
Σίνιδος καί του Σκίρωνος, ους άνείλε πάλαι Θησεύς, ουκ αν τάς χείρας 
άνατείνας τω βασιλεϊ έπεύξαιτο τώδε κλήρο ν έν 'Εδέμ άΐδιον καί τόπον 
χλοερόν καί άνώλεθρον; ούκουν και ίδιον επώνυμο ν ταυτί τά φρούρια 
κληρωσάμενα (Νεόκαστρα γάρ ονομάζονται) οΐκεϊόν τε αρμοστή ν εκ 

55 Βυζαντίου στελλόμενον εχουσι καί εις τό βασίλειον ταμιεΐον ετήσια 
ξυμφέρουσι κέρματα. | 

35 έργον etc. : intra annos 1162 et 1173 

44—45 ò s — υδάτων: cf. Ps. 106, 35 50—51 υπέρ — Θησεύζ: cf. Plut. Thes. 
8 et 10 

VA = a, PW, RMDF = b 

33 περί om. V συνθέμευο; V 34 âpuyàs Bekk δώρων Ρ 36 Άτραμύττιον 
VW 39 πλησίσ Μ δέ om. VK 40 διείληφεν V: διέβαλεν A 41 ßiov V 
ένευβηνοΟται V: ένευθυνοϋντσι RM υπεράνω κεϊσβαι PRM Bekk 42 è; R 
43 έρριζούχισεν Bekk έκεί Ρ 44 ως : καί Μ 48 όμοϋ om. V 51 Σκλίρωνοξ 
V: Σκίρρ- ΑΡ: Σκόρ- Μ 54 γ ά ρ om. Ρ τε om. Ρ 55 ταμεϊον Bekk 
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ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΓΤΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

Αύθις δέ των Παιάνων τούς όρκους συγχεάντωυ ό κατ' αυτών εκφύεται 
πόλεμος καί προς καιρόν άπορρυείς καί δόξας τέλος καταλελύσθαι, ó δέ βο 
κατά πολύχουν άνεθήλησε λήϊον μάκαρος ανδρός άκμαιοτέρους άμητήρας 
έθέλον. ώς oöv ύπέφαινεν ώρα ωραία τή έξόδω, ήει την επί Σαρδικής, 
όπου καί ταϊς δυνάμεσιν, ας άγειν ήμελλεν επί Παίονας, τεταγμένον ην 
αυτω συμβαλεϊν. 

Έ ν φ δέ τά στρατεύματα ξυνελέγετο, ενωτίζεταί οί ώς άνωθεν της 65 
άψίδος, ήτις έ'κτισται κατά τό πρός δυσμάς μέρος της Κωνσταντινείου 
άγορδς, εικόνες έκ χαλκοΟ δύο ϊδρυντο πάλαι γυναικόμορφοι, ή μέν κα-
λουμένη 'Ρωμαία, θατέρα δέ Ουγγρισσα, νυν δέ υπό του τά πάντα με-
τασκευάζοντος χρόνου ή μέν άπό 'Ρωμαίων την κλήσιν είληχυϊα της 
όρθιας κατήρειπται στάσεως, ή δέ λοιπή επί τής προτέρας ήδρασται βά- 70 
σεως. θαυμάσας oöv εκείνος τό είρημένον, πέμψας ευθύς τήν μέν άνέστησε, 
τήν δ ' ανέτρεψε καί κατήνεγκε, ταΐς των εικόνων μετασκευαΐς μεταβα-
λεϊν καί μεθαρμόσειν οίόμενος καί τά πράγματα, και τά μέν των 'Ρω-
μαίων οίον μετεωρίσειν, τά δέ των | Παιάνων καθαιρήσειν. 

Συνηγμένων δέ των στρατοπέδων σκέψιν προύθηκεν, εΐ δει καί αύτόν 75 
συνεκστρατεύσειν κατά Παιάνων, εϊτε μήν στρατηγώ τάς δυνάμεις έπι-
τρέψαντα μετελθείν ούτωσί τό άντίπαλον. ώς ουν πδσι δέδοκτο βασιλέα 

62 ήει: post festum Paschatis (9. 4.) a. 1167 

61 μάκαρο; — σμητήραζ: cf. Horn. Λ 67 sq. 62 cf. Cinnam. 265, 4. 12—13 

VA = a, PW, R M D F = b 

57—58 τόμο; — Κομνηνού om. R : τόμο; ε°5 suppl. man. alt. R 57 πέμπτο;: ε' Ρ 
58 κϋρ Μαν. PD Μαν. τ. Κομν. : τοΰ Κομν. Μαν. Α του Κομνηνού om. Μ 
έν ώ καί (καί om. Β Χ ) ό (ό om. S) κατά των Ούγγρων πόλεμο; καί ή νίκη 
των 'Ρωμαίων (ή των 'Ρωμαίων νίκη B X S ) post Κομνηνού add. A P W B X S 59 
συγχεάντων τού; ôpxous F έκφύεται om. R 61 άνέθηλε As P W Bekk 62 
θέλον V ία M : ΐει aut ΐει rei. ΙπΙ τη ; Σαρδική; Μ βασιλεύ; post Σαρδι-
κή; add. A P W Bekk 63 Ιμελλεν V P Sc 65 τό στράτευμα R 66 Κων-
σταντίνου A R Sc 67 Ιδρυνται Bekk 71 εΰθΰ;: έκεϊθεν Ρ : εύθύ; έκείθεν AW 
73 με6αρμόσασθαι V : μεθαρμόσαι W καί τά πράγματα: τά êv χερσίν Ιργα A m W 
P W των om. D 76 συνεκστρατεύειν R D F Bekk : συνεκστρατεϋσαι Β 77 
τόν άντίπαλον V 

57 τοΰ βασιλέω; post βασιλεία; add. PD, non vero R M F 
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μεν έπί Σαρδικής καθήσθαι, των δ ' ηγεμόνων τούς γενικούς άναρρηθήναι 
στρατηγούς του πολέμου, όπως αί των πραγμάτων άδηλοι έκβάσεις 

80 εΐεν ούτω καΐ τό εκ της ήττης αίσχος μετριάζουσαι καΐ τό κατορθωθέν 
μεγαλύνουσαι μδλλον καί είς κλέος έξαίρουσαι μέγιστον ώς κάκείνου τε 
καΐ τούτου ξυμβεβηκότος ΚΟΓΓ' άπουσίαν του αύτοκράτορος, άναδείκνυται 
της όλης αρχηγός στρατιδς ό του στόλου δούξ 'Ανδρόνικος ό Κον-
τοστέφανος. 

85 Έ ν δέ τω μέλλειν άπαίρειν της Σαρδικής τά στρατόπεδα έν έπηκόω 
στάς βασιλεύς γίνεται γενναίων καί καλών λόγων καί πολύ τό πιθανόν 
έχόντων άγορητής. αύτόν τε γάρ τον Κοντοστέφανον παρεθάρρυνεν 
είς την προκειμένη ν στρατήγησιν, où μόνον μεθόδους υποτιθείς τακτικάς, 
άλλα καί καιρόν αύτφ της προσβολής έπισημαινόμενος εϊδός τε οπλίσεων 

90 καί σχήματα παρατάξεων τούς τε υποστρατήγους καί τούς ΐλάρχας 
καί καθεξής όπταντας τούς έν δπλοις διανίστη προς μαχησμόν, ένάγων 
είς μνήμην των προηγωνισμένων καί πείθων τοις ύποδείγμασι σπεϋσαι 
καί τά προκείμενα θαρρήσαι δεινά και αγαθόν καί τούτοις σύν θεφ έπι-
θεϊναι τέλος καί μετά λαμπρών τροπαίων έπανελθεΐν· ούτω γάρ υπ' 

95 αύτώυ δοξασθείς καν τ φ άπεΐναι τούς βαρ | βάρους νικήσας άντικαταθή-
1 σει καί αυτός τούτοις ούκ εύαγκάλους τάς άμοιβάς. 

Οί δέ καί, ότε μέν ήδετο ταϋτα πρός του κρατούντος, τό ήδέως άκούειν 
καί παραδέχεσθαι προθύμως ύπέφαινον εξ ών τάς άκοάς ύπέκλινον καί 
σιγήν έπί τοις λεγομένοις ήσπάζοντο· έπεί δ ' έπαύσατο του λέγειν, ετι 

5 μδλλον την ένδον διάθεσιν ύπεσήμαινον και δν είχον γάργαλον έν ψυχή 
τω μέλιτι του λόγου κατακηλούμενοι, ύφ' ού καί έφκεσαν άτεχνώς 
οπτοκλύσασθαι, ει τι που τούτοις είσήρρηκεν άηδές άπό της μνήμης τών 
προτέρων πολέμων βασιλέα τε γάρ εύφήμοις έκρότουν φωναΐς καί τό 
πρόθυμον καί ύπέρ ίσχύν ένδείξασθαι ίσχυρίζοντο. άμέλει μηδέ μέλλειν 

ίο έβόων τον στρατηγόν, άλλα τήν έπί τούς πολεμίους άγει ν αυτούς. 
Ούτως έξηρμένων τών στρατευμάτων αίφνης αίρεται θροΰς έν τ φ 

στρατοπέδω συμμιγής · έκ γάρ του τών Παιόνων τις έθνους τόν ίππον 
κατά κράτος έλαύνων καί προβαίνων είς δσον καί δσον έπί στόμα συγκα-

82 — 157, 47 άναδείκνυται — 'Ανδρόνικος : ci. Cinnam. 270, 4—274, 22 

V A P (ab 3 καί alt.) = a, Ρ (usque ad 3) W, R M D F = b 

78 ήγουμένων Υ γενικούς A m «: γενναίου; A 80 έκ om. W 81 αϊρουσαι 
Ρ 83 Αρχηγός της δλης στρατιάς Β στρατιάς άρχηγός V μέγας δού§ W B 
85 στρατεύματα Bekk 86 ό βασιλεύς V B Sc Bekk κάλων καί γενναίων Bekk 
87 άγορητήρ V τόν om. Bekk 91 διανίστησι W D ττρός μαχησμόν 
διανίστησιν V 94 λαμπρών: πολλών R 95 ίκεΐνος post δοξασθείς add. APW 
Bekk 4 έττΐ om. V 6 κατηλούμενοι Ρ ίώκεισαν V 7 είσερρύηκεν V 
Bekk 8 εύφήμοις Ικρότουν: εύφήμουν D 10 στρατηγέτην Am8YP Ρ Bekk ήδη 
ante άγειν add. V 13 προσβαίνων Bekk σνγκατενήνεκται V : σνγκατήνεγκται 
R : συγκατήνεκται rei. Sc Bekk 
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τενήνεκται τω όχήματι. βασιλεύς τοίνυν ώς τούτο είχε πυθόμευος, αύτός 
τε διεκέχυτο κσΐ θαρρεΐν παρεκελεύετο ιτδσιν, τό μέλλον έντεΟθεν οίωνιζό- 15 
μένος, και χαίρειν ενήγεν ώς επί δεξιά ήδη του πολέμου τη τελευτή. 

Καί ό μέν έν τούτοις ήν θεόν σωτήρα προηγόν επικαλούμενος τοις 
στρατεύμασιν· ó δ ' Ανδρόνικος τόν στρατηγέτην ύποζωσάμενος άπή-
ρεν εκείθεν μετά πασών των δυνάμεων καί είχεν αύτόν ήμερων τίνων 
διαλειπουσών ό Σάουβος καί Δάννουβις διαπεραιούμενον καί τό Ζεύγμι- 20 
νον είσεδέχετο. 

Ούδ' οί Παίονες επί τούτοις άναπεπτώκεσαν, άλλα τάς οίκείας ιλας | 
άγειράμενοι καί συμμαχικόν ξενολογήσαντες ούκ όλίγον έκ των 
όμορούντων σφίσιν έθνών καί εξ αυτών δέ 'Αλαμανών, ώς έλέγετο, καί 
Διονύσιον τούτοις έπιστήσαντες στρατηγόν αύτοκράτορα, γενναΐον 25 
άνδρα καί πολλάκις τάς έναντίας συγκόψαντα φάλαγγας, καί φρονημα-
τισθέντες ούτω μετά κόμπου έπήεσαν. ούτος δέ ò Διονύσιος, δτε πρώτως 
ήκηκόει τόν "Ιστρον διαβήναι 'Ρωμαϊκήν στρατιάν, γεγαυρωμένος ών 
επί ταϊς προτέραις νίκαις, ας ήρατο κατά 'Ρωμαίων, μεγαλορρημονών 
§λεγευ ώς εις κολωνόν αύθις έσεΐται άγηοχώς τά τών εις πόλεμου πεσόν- 30 
των 'Ρωμαίων όστδ, καί οϊα τροπαίω τούτοις ώς καί άλλοτέ ποτε χρή-
σαιτο, επεί καί ήν τι τοιούτον βαρβαρικώς δεδρακώς, όπηνίκα τόν Βρα-
νδν καί τόν Γαβρδν, ώς ήδη μοι έρρέθη, κατηγωνίσατο. 

Ένστάσης δέ της έορτίου μνήμης Προκοπίου του μάρτυρος, έκτάσσει 
τάς δυνάμεις είς πόλεμου ό Κοντοστέφανος, καί αύτός ενέδυ τόν θώρακα 35 
καί τήν άλλη ν πανοπλίαν ήμφίεστο, καί τοις λοιποίς ώσαύτως έπέταττε 
δρδν, καί τήν έαυτοϋ έκαστος τάξιν έπεπορεύετο καί καθίστα προς τό 
εύτακτου, καί τό μέν της φάλαγγος μέτωπον άπένειμεν έαυτφ, τό δέ 
κέρας τό δεξιόν 'Ανδρόνικος έπεϊχεν ό Λαπαρδδς, τό δέ λαιόν άλλοι 

34 ένστάσης — μάρτυρος : die 8 mens. lui. a. 1167 

28— 31 γεγαυρωμένος — όστδ: cf. Cinnam. 259,19—23 33 έρρέθη: p. 132, 
31—133, 61 

VAP = a, W, RMDF = b 

14 ώς om. 
M έν δεξί ω A m W Ρ τη του πολέμου τελευτη Bekk 18 στρατηλάτη ν Ρ 
Bekk 19 κάκεΐθεν W 20 ó om. VA: hab. Β Σάονος V : Σάουνος Μ : Σάουβις 
F Bekk: Σάος Β Δάνουβης Μ: Δάνουβις Β Bekk 21 ύπεδέχετο V 22 
ούδ' ol: οί δέ R 23 άγειράμενοι om. Ρ ξυμμσχικόν V 25 έπιστατήσαντες 
PU 27 έξήεσσν A» PW οΟτος: αύτός V 29 πρότερον AWMDF Bekk: 
προτέροις R (τη προτέρςι νίκη Sc) 31 καί alt. om. V χρήσασθαι Μ 32 
βαρβαρικόν D 32—33 τόν Γαβρδν καί τόν Βρανδν DF Bekk 35 καί om. Ρ 
τε post αύτός add. APW Bekk 37 αύτοΰ VAW έκαστος : δνακτος V 38 
μέν: μήν V 6 στρατηγός post άττένειμεν add. APW Bekk 

15—16 ούκδχαριτό μέλλον έντεΟθεν οίονιζόμενος καί χαίρειν ένάγων b Sc Bekk 
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40 ταξίαρχοι, οϋς ò στρατηγός συνεττήγετο. εξετετάχει δε και άλλας φά-
λαγγας, μικρόν σποθεν αΟτάς διαστήσας έκατέρου κέρατος, όπως επι-
τταριοϋσαι κατά καιρόν εΐησαν έπαρήγουσαι τοις κάμνουσι τάγμασιν. 

Ούτω δ ' έκτάσσοντι τάς δυνάμεις και καθιστώντι τω Άνδρονίκω 
εφίσταταί τις | έκ βασιλέως κομίζων γράμματα εκείνη ν την ή μέρα ν κα-

45 θυπερθέσθαι την συμπλοκή ν επιτάττοντα καΐ καθ* έτέραν άναθέσθαι, ή ν καΐ 
αύτήν τό επιστόλιον άνεδίδασκε. δεξάμενος ούν ò στρατηγός τό βιβλίου 
εις τον οίκειον καθήκε κόλπον, μήτε τοις γραφομένοις προσσχών, μήτε 
τοις συνούσι μεγιστασι δήλα τά προσταττόμενα θέμενος, έπαινετώς δέ 
παρακρουσάμενος ετέρων υποθέσεων διηγήσεσιν. άπετρέπετο δέ ώς 

50 άποφράς ή τότε ή μέρα και δλως άξύμφορος προς τήν κατ' "Αρεα συμβο-
λήν, επεί και ήν τάς πλείστας και μεγίστας των πράξεων και παρά Θεοϋ 
τό πέρας κατ' εΰδοκίαν ε'ιτε καί μή δεχομένας ταϊς των άστρων ούκ οίδ' 
όπως περιπλοκαΐς και ταϊς τοιαΐσδε θέσεσι καί κινήσεσιν έπανατιθείς καί 
τοις παρά των άστρολεσχούντων λεγομένοις καθυπαγόμενος ίσα ταϊς 

55 εκ Θρανίδος Θεοϋ άποφάσεσιν. 
Είδώς δέ 'Ανδρόνικος ώς μέγα τι πολλάκις ώνησε τον άθλοϋντα καί 

βραχείά τις ύποφώνησις του άλείφοντος πρός τον εν χερσίν αγώνα διαν-
ίστησι λόγοις τό στράτευμα ,,μνήσασθε", ύποφθεγγόμενος ,,άνδρες 
'Ρωμαίοι, πολεμίου αλκής, μνήσασθε, και μηδέν τι φρονήσητε της δόξης 

60 καί τής τύχης τής ένούσης άνάξιον, ευ ειδότες ώς καί Θήρες όρεινόμοι τοις 
κατ' αύτών ευθαρσώς επιοϋσι δεδίασί τε προσεγχειρήσαι καί διασοβη-
θέντες άπίασιν, δσοι δέ αύτοίς άντιμέτωποι στήναι πεφρίκασιν ες ετοίμην 
θοίνην ώμοβορούμενοι πρόκεινται. άνδριστέον ούυ κατά τουτωνί τών 
θηριογνωμόνων βαρβάρων, μήπως ύ π ' αΰτοϊς γενώμεθα φιλοψυχίαν 

65 άγεννώς νοσήσαντες μή σώζουσαν άλλ' άπόλλουσαν, τοϋτο | δή όπερ 
αϊ ταϊς άρεταΐς αντίθετοι κακίαι ειώθασι δρδν, εί καί παραπεπήγασιν 

VAP = a, W, RMDF = b 

40 ταξιάρχαι AW οΟς Is τόν πόλεμον (add. ô στρατηγός A) συνεττήγετο 
(συνεπήγοντο W) APW έξετετεύχει V 42 αί ante έπαρήγουσαι add. W 
43—54 τότε έφίσταταί Tis έκ βασιλέως τ ω στρατηγώ παραδραμεϊν έκείνην τήν 
ήμέραν τήν συμπλοκήν, βασιλικά διακομίζω ν γράμματα, ò δέ μή προσσχών όλως αύ-
τοϊς προσεφώνησε τ ω στρατω Se (cf. infra APW ad lin. 56) 44 καί post κομίζων 
add. W ύπερθέσθαι V 45 έτπτάσσοντα Ρ Bekk ώς άξύμφορον (άσύμφορον 
Bekk) ές εργα πολέμια post έπιτάττοντα add. APW Bekk 45—55 καί pr. — 
άποφάσεσιν om. W 48 προστασσόμενα V 50 προσβολή υ V 52 καί 
om. Ρ Bekk ταΐς om. V 54 διαθέσεσιν V 56 είδώς δέ 'Ανδρόνικος: ó δέ 
μή τοις γραφομένοις όλως προ(σ)σχών, άλλ' είδώς APW Bekk: όθεν καί τόν προ-
κείμενον βλέπων άγώνα καί ταύτα άφείς Β ώς — ώνησε V: ώς μέγα ώνησε πολ-
λάκις cum P W b ser. A 59 φρονήσατε Ρ 60 καί τής τύχης om. V 61 
προεγχειρήσαι Bekk 62 άντιμεταστήναι V εις D F Bekk 64 θηριογνώμων 
D a c F 65 μή : ού Vs άπολλύουσαν Bekk δή : δέ R 

43—55 ούτω — άποφάσεσιν om. b 56 ώς μέγα ώνησε πολλάκις P W b Bekk 
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aurais καΐ είσί π ω ς άγχίθυροι. και άλλως δέ ούχ ημείς μέν έσμευ καί βλη-
τοί καί Θνητοί, εκ δέ χαλκοΟ τεχνητοί οι πολέμιοι · ούδ' ούτοι μέν χιτώνας 
περίκεινται σιδηρέους καί ώκύποσιν ϊττποις ανέχονται, ημείς δέ τουναντίον 
άπαν καί σώματα γυμνά προβαλλόμενοι · ούδ' εύπάλαμνον μέν το άντί- 70 
παλον, άπόμαχον δέ τό ήμέτερον τοις πδσιν ή αυτή διάρτισις καί μέλη-
σις πολέμων καί δπλισις. έώ γαρ λέγειν ώς δσω λ ό γ ω καί παιδεία των 
βαρβάρων διενηνόχαμεν, ώς καί είπεΐν εμπειροι καί ξυνιδεϊν ουκ άποροι, 
τοσούτον καί τέχναις στρατηγικαΐς καί στρατιωτικαΐς μεθόδοις υπερφέ-
ρομεν. ήδη δέ και άλλοτέ ποτε συμβαλόντες διημιλλήθημεν ΤΤαίοσι, 75 
τήν γήν αυτών επιόντες καί κείροντες. ούτω τοίνυν καί νΰν αυτοΐς 
συμπλεκοίμεθα, ώς εις εξιν του νικάν προελθόντες. vai άνδρες, ναι συστρα-
τιώται, ούτως τέκνα και συλλέκτρους ϊδοιτε. άράτω τάς φωνάς τών βαρ-
βάρων ό βαθυδίνης ούτοσί "Ιστρος έπιτριβομένων καί ταϊς δίναις ένα-
π ο ψ υ χ ό ν τ ω ν άλλά καί αίματώδης προρρέων δι' ώυ χώρων όλκώ σύ- 80 
ρεται, διατρανούτω Παίονας ηττημένους καί 'Ρωμαίους άνακηρυττέτω 
νικώντας, έξιστών τους θεωμένους τ ω άήθει της προχοής. 

Χρεών δέ προς τούτοις σκοπεΐν ώς ó έκπέμψας ήμδς ες τόνδε τόν πόλε-
μου άπας ήμών έξήρτηται καί χρησταϊς ελπίσιν ύποθαλπόμενος εφ' οίς 
αύτω καί ύπέρ ίσχύν άνδρίσασθαι συνεθέμεθα, μικρού τους ζωγρίας 85 
άναπολει καί τ ό της νίκης φαντάζεται μέγεθος, μή τοίνυν | κάκεΐνον 
αισχύνωμεν καί ήμδς αύτούς κακώς διαθώμεθα προς τόν εν όψει μαλα-
κισθέντες κίνδυνον, ουδέν δτι μή θάνατον τό πέρας έχοντα, ai γαρ άκμαί 
τών κακών où φιλοΰσιν άνάδυσιν καί τό βραχέως έν τούτοις καθυπενδού-
ναι καταπροδοΰναι τό πδν έστ ι . " 90 

Τοιαΰτ' ειπών έπί πεδίου άναπεπταμένου προήγεν. άντεξάγει δέ οι 
καί Διονύσιος τ ά οικεία στρατόπεδα, χαροπός τ ω π ρ ο σ ώ π ω , κροτών 
άμα καί χαίρων ώς επί παιδιάν έξιών. οπόθεν και τό τί δεϊ ποιείν επί 
καιρού μή εΐδώς, ούτε εις κέρας δεξιόν καί εύώνυμον τήν ύ π ' αύτόν έμέρισε 
στρατιάν, ούτε εις ίλας άποδιεϊλε καί φάλαγγας, άλλ' εις όμαιχμίαν μίαν 95 
συνεσπειρακώς τοσούτον στράτευμα καί πυκνώσας οίον αύτό καί πυρ- ι 

78—82 άράτω — προχοή;: cf. ρ. 65, 82—85 80—82 άλλά — νικώντας: cf. Nie. 
Or. 4, 3—4 

VAP (usque ad 73 έμπειροι) = a, Ρ (ab 73) W, RMDF = b 

67 έκεΐναΐζ post αύται; add. A: έκεϊναι Ρ Bekk £σμεν om. F 69 ώκύποσιν om. 
VAPW Sc 70 εύπάλαμον Ρ 74 στρατιωτικοί; καί στρατηγικοί; V καί 
στρατιωτικοί; om. W B 75 ξυμβαλόντε; W 76 αύτοΐ; καί νΟν R 77 
συμπλεκώμεθα V: - όμεθα Μ ήδη post εξιν add. V 78 ούτω Bekk ίδητε 
F Bekk 79 των έναποψυχόντων ταΐ; δίναι; V 80 ρέων V: προχέων Ρ : 
πορρέων R : πρόσρρέων Μ χωρών D F Bekk 82 άήθει : έξάλλω V 83—90 
χρεών—έστι om. V: hab. Β 85 άνδρίζεσθαι W 91 τ α Ο τ ' Ρ έπί : άντί R 
92 ò Διονύσιο; RN 94 καί post οϋτε add. W 95 ês Bekk 95—1 συνεσπει-
ρακώ; μίαν D F Bekk 1 ξυνεσπειρακώ; V 
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γώσας κατά νέφος μέλαν έπη γεν, ούδέν εκλείπω ν υπεροψίας ώμής. ήν δέ 
καί ή σημαία μετέωρος επί τίνος ήνεμωμένη παχέος καί ύψιτενοϋς ίστοΟ 
τέτρασιν ύποτρόχοις έλκομένου βοών ζεύγμασιν. αύτη δέ ή αντίμαχος 

5 όμαιχμία φρικαλέον όντως καί δυσαντίβλεπτον όραμα ήν, πδσα ούσα 
ίππότης καί λογχηφόρος. ού μόνον δέ οί άνδρες μετεϊχον τοϋ ακριβούς 
οπλισμού καί ποδηνεκοϋς, αλλ' ήν όρδν καί των ίππων αύτών διαδή-
ματα μασχαλιστήρας προφαινόντων καί περικειμένων προμετωπίδια καί 
προστερνίδια των βλημάτων έρύματα. ó δέ των ίππων φριμαγμός, ή δέ 

ίο ττρός ήλιον άνταυγούσα των όττλων στιλβηδών, ώς εγγύς ήν τα στρα-
τεύματα, καινοτέραν έποίει την θέαν καί [ διά φόβου καί θαύματος τοις 
έκ των στρατοπέδων άμφοϊν. 

Έπεί δέ προήλθον ώς εις μεταίχμιον καί περί μεσημβρίαν ή ν ή ημέρα 
καί καιρός έδόκει συρρήγνυσθαι, ó μέν Κοντοστέφανος τοις έκ δεξιού καί 

15 λαιοΟ κέρως αγχιστα παρακολουθοϋσι τά τελευταία των βαρβάρων κό-
πτειν έφήκε, μάλιστα δέ τοΤς ίπποτοξόταις θαμά βάλλειν παρεκελεύετο. 
σκοπός δέ ήν εντεύθεν τω στρατηγώ κατασείσειν είτε μήν έκκρούσειν της 
συνεχείας τάς Παιονικάς φάλαγγας· κατά γάρ τήν 'Ομηρικήν καί τότε 
παράταξιν ,,άσπίς άσπίδ' ερειδε, κόρυς κόρυν, άνέρα δ' άνήρ," καί ίσας 

20 είχον οί ίπποι τάς κεφαλάς, έφριξε δ' ή μάχη έγχείησι φθισίμβροτος καί 
κατά κινούμενον δράκοντα καί φρίσσοντα τάς φολίδας έκύμαινον οί στρα-
τοί. ó δέ Διονύσιος ώς τείχος άτίνακτοςπρούβαινεν ες αύτόν τε τόν Κοντο-
στέφανον καί τό άμφ' αύτόν τεταγμένο ν τιταίνων τό έγχος. ώς ούν έδέξαντο 
τούτον 'Ρωμαίοι, διαδορατισμοί παρ' αλλήλων ήσαν καί ώθισμοί καί 

25 άντωθισμοί μέχρι τινός · έπεί δέ τά δόρατα κατεάγη καί ή ν τό μεταίχμιον 
άποσχεδιασθέν είς φραγμόν τοις των κοντών στοιβασμοίς, τάς έπιμήκεις 
έσέπειτα μαχαίρας έσπάσαντο καί αύθις συμπεσόντες έμάχοντο. ώς δ' 
ήδη καί αύται τά στόματα ήμβλύνθησαν διά τό τών στρατευμάτων πάγ-
χαλκον καί πανσίδηρον, οί μέν Παίονες ήμηχάνουν τό άπό τοϋδε μηδαμώς 

30 κατά νοϋν θέμενοι ώς έπιόντας αύτούς 'Ρωμαίοι δέξονται, 'Ρωμαίοι δέ 
μετά χείρας τάς έκ σιδήρου κο|ρύνας χειρισάμενοι (εθος δέ αύτοΐς καί 

19 άσπΐ; —άνήρ: cf. Horn. Ν 131; Π 216 20 Ιφριξε — ψθισίμβροτος: cf. Horn. Ν 
339 

VA - a, PW, RMDF = b 

2 έλλείπων Sc Bekk 3 έκεΐνου post σημαία add. APW Sc Bekk 6 hnrÓTi; VAPWD 
λογχοφόρο; V 8 μετωττίδια W 9 δέ alt.: τε Bekk 10 άνταυγά ζούσα Ρ 
Bekk στιλβαδόν R: στιλβάδων M U t o ï v D 13 ή om. Α 14 καιρού; Α 
15 λαιοΰ: spatium R 16 Ιπποτόξαις Ρ 17 κατασείειυ Α 19 δέ post κόρυ; 
add. V 20 ot om. V τά τούτων άλογα Β φθισόβροτο; V: φθισίβροτο; rei. 
21 βολίδα; VR 22 άτίνακτον Bekk 23 yoOv D 24 (άλλή)λων — άντω-
θισμοί i. r. 15 litt. Ρ 25 κατεάγει Bekk 26 των om. R 27 Ιπειτα PR 
29 έμηχάνουν R 30 μετά χείρα; om. V : εΐ; χείρα; λαβόντε; Β 
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τοιόνδε φέρειν όπλισμόν, ήνίκα αν ε!ς πόλεμον ϊοιεν) επαιον τούς 
TTaiovaç δι' αυτών καί ή ν καίριου μόλα τό πλήγμα κατά κεφαλής καΐ 
προσώπων γινόμενον. πολλοί τοίνυν σκοτοδινιώντες της οίκείας άνετρέ-
πουτο έδρας· εΐσΐ δ' οι και έλειφαίμουυ τοις τραύμασι. καί ούτω τοΟ 35 
άρραγούς εκείνου διασπασθέντος συντάγματος, ούκ ήν δς ούκ ήν των 
'Ρωμαίων μή βάλλων καί καταβάλλων Παίονα ή μή σκυλεύων τον 
πεπτωκότα ή μή πανοπλίαν άλλοτρίαν επενδυόμενος ή ίππου μή επι-
βαίνων, ού τον άναβάτην κατέκανεν. 

'Επειδή δέ περί όψίαν ή ν ή ημέρα, τό μέν άνακλητικόν διατόρως ή 40 
σάλπιγξ συνεθημάτιζε καί τό διαέριον εκείνο καθηρεϊτοτής του Διονυσίου 
σημαίας δίαρμα, ό δ' "Ιστρος είχε τα πορθμεία καθειλκυσμένα καί ό 
στρατός εις τήν περαίαν άνήγετο. φήμη yàp ccvà τα 'Ρωμαϊκά στρατό-
πεδα διεφοίτα καί κατακρότους έτίθει τάς του στρατηγού μήνιγγας ώς οί 
ΤΤαίονες ούκ άγεννή ξενολογίαν κατά τήν μετ' εκείνην είσίν εκδεχόμενοι. 45 
διά ταύτην ου ν τήν άκοήν, μή πεφυκυϊαν επίπαν όπτόλλυσθαι, αύτίκα 
μετά τέλος αϊσιον του πολέμου άπήρεν εκείθεν 'Ανδρόνικος. 

Άλλ' ούτω μέν κατεστρατήγηντο Παίονες, βασιλεύς δέ τήν καλλίστην 
ταυτηνί νίκην ένωτισάμενος θύει θεώ χαριστήρια καί αύτός ήν εν κρότοις 
καί χαρμοναϊς. κοινούμενος δέ | τοις της βασιλίδος οίκήτορσι πόλεως 50 
ταύτα δή τά εύφρόσυνα κατορθώματα γράμματα εϋάγγελα στέλλει τήν 
τροπαιουχίαν περισαλπίζοντα. 

Μεθ' ημέρας δέ τινας καί αύτός τήν μεγαλόπολιν είσιών κατάγει 
θρίαμβο ν άπό της έφας πύλης, ήτις άνέωγε κατά τήν άκρόπολιν. οία δ' 
επί μεγίστω τροπαίω καί άκραιφνεϊ θριαμβεύσειν μεγαλοπρεπώς προθέ- 55 
μένος καί τά της πομπείας διασκευασθήναι προς τό ύπέρογκον διατέταχεν. 
cnraç ou ν περιπόρφυρος πέπλος καί χρυσίω κατάστικτος άπηώρητο καί 
οί αστυνόμοι άλλος άλλοθεν επί τήν πρόοδον έκείνην μεταρρυέντες ώς 
ρεύμα κατά πρανούς όχετηγούμενον έξεκένωσαν αγοράς οίκους νεώς 
εργαστήρια καί άλλο μέρος άπαν της πολυχανδοΰς πόλεως, ούδέ της των 60 

46 μή —• άπόλλυσθαι : alludit ad Hes. Op. 763 58—59 ώζ—πρανοΰξ: videtur 
variatio proverbi! σφαίρα κατά πρανούς, cf. Ps.-Plut. Prov. Eel. 35; Nie. Or. 16, 5 

VA = a, PW, RMDF = b 

33 μάλα: μάλλον R 34 ο!κε(αζ: Ιτιττεΐαζ AmSYP P W Bekk έτρέττοντο V: 
άνετράποντο D F 36 έκείνου om. W 37 μή om. Sc Bekk 38 άλλοτρίαν VA : 
έτέραν Ameyp : έτέραν καί άλλοτρίαν W 39 έτπβάτην V κατέκτανεν Ρ 40 έπεί 
RN 40—41 ή σάλπιγξ διατόρως Bekk 41 συνεθεμάτιζε VDF 42 καθειλ-
κόμενα Μ : διειλκυσμένα Ν 43 στρατεύματα R 46 πεφθακυίαν V 49 ταύτην 
VNB Sc 51 κατορθώματα om. VB: εργα APW 52 σαλπίζοντα Α 55 
κατορθώματι post άκραιφνεϊ add. APW Bekk θριαμβεύειν Bekk 56 ύπέροχον W 

38 άλλοτρίαν : έτέραν Ρ b Bekk 44 έπεφοίτα Ρ b Bekk 51 εϋθύ; ante εύάγγελα 
add. b Bekk 
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αΙχμαλώτων συμμορίας ό θρίαμβος άπεστέρητο, αλλά και τούτων πολλοί 
διήγον τούς παρόυτας καί έσέμνυυον την πομπήν παριόντες. αύτά μέν-
τοι τά καθ' έκάτερα μέρη της διόδου, καθ' ήν έμελλε τελεΐσθαι ό θρίαμβος, 
παρυφιστάμενα δρύφακτα εις διώροφά τε και τριώροφα παρυψούμενα 

65 πασιν ένεποίουν Θαυμασμόν καί τά τέγη δ ' ουχ ήκιστα μάλιστα πολλούς 
τούς θεωμένους καί πάντας άνέχοντα εκκρεμείς, έττεί δέ καί του τον αυτο-
κράτορα τταρελθεΐν ένειστήκει καιρός, προηγεϊτο μεν άργύρεον έπίχρυσον 
τέτρωρον ΐπποις λευκοΐς ώς αί χιόνων άποσπάδες έλκόμενον, ϊδρυτο δ ' 
έπ ' αυτοϋ ή εΐκών της άττροσμάχου συμμάχου καί άκαταγωνίστου 

70 συστρατήγου τ ω βασιλεϊ θεομήτορος· où μέγα δ ' έβραχεν άξων, ότι 
μηδέ θεάν ήγε δεινήν την ψευδοπάρθενον Άθη | να ν, άλλά την ώς αληθώς 
τταρθένον και υπέρ λόγον δια λόγου τον Λόγον λοχεύσασαν. μετά δέ 
τοΟτο οί καθ' αίμα τω βασιλεϊ περιώνυμοι καί όσοι γερουσιάζοντες τάς 
πολιτικός διειπον αρχάς καί οί λαμπροί τοις άξιώμασι καί τ η του βασι-

75 λέως εύνοια περίκλυτοι. έπειτα δ ' ό κρατών προήει αύτός, ί π π ω ύψαύχε-
VI εττοχος, κύδιστος, μέγιστος, καί κόσμους τους βασιλικούς περικείμενος. 
παρείπετο δέ οί καί ό του θριάμβου αίτιος Κοντοστέφανος, ύμνούμενος 
της νίκης, του δεξιού μακαριζόμενος στρατηγήματος, είς δέ τον Μέγαν 
Νεών εΐσιών καί του παντός ενώπιον λεώ την του Κυρίου λαλήσας αίνεσιν 

80 πρόεισιν εκείθεν είς τά βασίλεια, ώσπερ δέ τόξον άνιείς έαυτόν της άγαν 
τάσεως διεχεΐτο ίππων άμίλλαις. 

Καί τό έπιόν δέ εαρ είς άνεσιν ταμιευσάμενος σώματος, επειδή παρίπ-
πευσε Καρκίνον και παρήλθε Λέοντα ήλιος ό τε Σείριος υπέληγε των 
φλογώσεων, αί δέ χειμέριοι τροπαί ήδη παρεσκυθρώπαζον, εξεισι προς τά 

85 έσπέρια καί κατά τήν Φιλίππου εναυλίζεται. ήκηκόει γάρ ώς ό των 
Σέρβων σατράπης (ήν δέ τότε ό Νεεμάν Στέφανος) ύπέρ δ δει θρασύτερος 
γέγονε καί κακόσχολος ών τις ήγηται σοφόν τό περίεργον καί τήν έπι-
θυμίαν τρέφων άκόρεστον καί προς τά έκεϊ πάντα διαπλωθήναι φιλονει-
κών τοις εκ του αύτοϋ φύλου βαρύς έμπίπτει καί ξίφει τό γένος μέτεισι, 

82 ver est a. 1168 82—84 έπειδή — τταρεσκυθρώτταζον : a. 1168 autumno 

70 μέγα — άξων: cf. Horn. E 838 76 κύδιστοζ, μέγιστο;: cf. Horn. Β 412 

VA = a, PW, RMDF = b 

62 ττσρόντας : παριόνταζ W 65 Ιποίουν Ρ μάλα V 66 του : τούτον V 67 
ένειστήκει : έπήγε Bekk 70 εβρυχεν Μ 71 ώζ om. W 72—73 τούτο δέ Μ 
76 περιφανω; post βασιλικού; add. Bekk 78 μακαρίζοντο; Μ στρατηγήματος : 
άγωνίσματο; Bekk 79 λαού VAW 80 έαυτόν άνιεί; V αυτόν Α 81—82 
διεχεΐτο — σώματος suppl. Pme 83 ύπέληγε : ύπέλειπε A 86 Νεεμδν constanter 
Bekk 87 καί ante τό add. M 88 φέρων W καί om. V έκεϊ: οικεία Α 
89 ξίφος RM 

63 διόδου : άγυιδς b Bekk 64 τε om. b 
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μήτε μην τ α οικεία είδώς μέτρα Χορβατίαν ύποποιεϊται και προς έαυτόν 90 
έττιαττάται των Δεκατάρων την κυριότητα. 

Διά ταύτα τοίνυν πεϊραν ειληφέναι θέλων του επί τούτοις τ ω Νεεμάν 
βουλή I ματος στέλλει μετά δυνάμεως τον Παδυάτην Θεόδωρον. τ ω δέ 
τοπάρχη Νεεμάν ούτως άναρσίου μετήν φρονήματος, ώς ευθύς έξενεγκεϊν 
άκήρυκτον πόλεμον καί 'Ρωμαίοις έπεισπεσεϊν. βασιλέως δέ αυτόν μετ- 95 
ελθεΐν κρίναντος, ολίγον τ η μάχη παραφανείς άπεκρύψατο τάς τ ω ν ι 
όρων και πάλιν ύποδύς καταδύσεις καί τάς ιτέτρας θέμενος εις άποκρυβήν. 
αεί δέ τι περικόπτων της προλαβούσης οφρύος καί ύφαιρών τέλος τοις 
εκείνου ποσί την οίκείαν ϋττοτέθεικε κεφαλήν, μέγας μεγαλωστί τεταμένος 
καί περί του μη παθεϊν κακώς δεόμενος · ήγωνία γάρ, μήπως αύτός μεν 5 
της τ ω ν Σέρβων παραλυθή δυναστείας, τό δέ κράτος μετενεχθή πρός τούς 
εκείνου άρχει ν δικαιοτέρους καί ους αυτός κατασπάσας είχε πρός την 
άρχήν άναχθείς. 

Ούτω δ ' εύμαρώς μετήει τούτον και πρός την εκείνου πίστιν μετέστρε-
φεν, εϊ ποτε άποπλανώμενον έώρα του εύθέως καί ελεύθερον βλέποντα ή ίο 
τ ω των 'Αλαμανών ρηγί προστιθέμενον ή τοις Ούννοις προσνεύοντα καί 
κοινόν έκείνοις βαλάντιον καί πήραν προσκτώμενον, ώς ούδέ ποιμήν ποί-
μνιο ν εύπερίγραπτον. ούτω δ ' έδεδοίκει τούτον ώς ούδέ τόν βασιλι-
κώτατον Θήρα τ ά κνώδαλα· δς γε καί τ α ίππάσιμα μόνα πολλάκις 
επιφερόμενος καί τοις δορυφοροΟσιν ειπών ,,επεσθε" τά 'Ρωμαίων παρ- 15 
ήλλαττεν όρια καί κατ ' αύτοϋ έξορμών πρός τό οίκεϊον έφετόν τ ά 
έκείθι μετήμειβε πράγματα. | 

'Αλλά τίνα τ ά έπί τούτοις; έρδ καί στρατείας ύπερορίου καί τό της 
Αιγύπτου ενωτιζόμενος πάμφορον καί δσα γεωργεΐ Νείλος ό καρποδότης 
και εΰσταχυς, τοϊς πήχεσι μέτρων τό εϋδαιμον, εγνω έν θαλάσση Θέσθαι 20 
χείρα αύτου καί εν ποταμοϊς δεξιάν αύτou, εΐ π ω ς τά δι' ακοής έρώμενα 
Αιγύπτια αγαθά καί όφθαλμοϊς έντράνοις Θεάσαιτο καί θείη λ η π τ ά ταϊς 

4 μέγας — τεταμένος : cf. Horn. Σ 26 12 κοινόν —ττροσκτώμενον : cf. Prov. 1, 14 
18 έρδ etc. : cf. Cinnam. 278, 6 sqq. 19—20 όσα—εϋδαιμον: cf. Nie. Or. 31, 
24 sqq. 20—21 âv — αύτοϋ: cf. Ps. 88, 26 

VA = a, PW, RMDF = b 

90 Χροβατίαν AW: Χορβάταζ Sc 91 των δεκατ . . . peov V: των δεκαττάρων 
MF : των δέ κατάρων Α : των δε καττάρων R : των Δεκατόρων Sc : των Καττάρων Bekk 
κυριότητα: οικειότητα V 92 τω: του V 93 Παδιάτην ΜΚΒ Sc Bekk: Παθιάτην 
Ν 94 ofrrcos om. W 95 δ' Ρ Bekk 2 άποδύζ W 4 Οποτέθει Y A a c : 
ύττοτέΟηκε W : ύπέθηκε Ν: τέθεικε Sc τεταγμένο; VDF a c 5 δεδεημένος AmKYP 
P W : δεόμενοζ Sc 6 παραλυθη : άτταχθή V 7 δικαιότερον R 8 άχθεί; Rp° 
7 ούτω; F 10 εύθέος Ρ Bekk αΰ post καί add. V 13 έδοίκει RM ò Νεεμάν 
post τούτον add. APW Bekk 14 ίττττάσια AW μόνον V 15 παρέλυττεν M 
17 έκεϊθεν Bekk μετέβηκε R 18 στρατηγίας W 20 θεΐναι V : om. F 21 
τά post ακοή; transp. W 22 ταϊν W 
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χερσίν. εττοίει δ ' εκείνον ταΟτα φαντάζεσθαι τά έν ποσίν ύπεραλλόμενον, 
και ταϋτα ετι ώδίνοντα, καί τεμνόμενα μεν καΐ κατακαιόμενα, ούκ 

25 άφαντούμενα δέ καί άμαυρούμενα, αλλά παλιμφυή κατά την Ύδραν 
γινόμενα, φιλοδοξία τις άκαιρο? καί τό προ? βασιλείς άνθαμιλλασθαι, 
οϊς τό κλέος πολύ καί τά σχοινίσματα ούκ άπό θαλάσσης μόνον εως 
Θαλάσσης ύφαπλούμενα πριν παρετέτατο, άλλ' εκ των έφων ορισμάτων 
μέχρι των έσπερίων διικνεΐτο στηλών. 

30 OÙKoôv καί τό σκέμμα τ ω των 'Ιεροσολύμων ^ηγί Άμερρίγω 
κοινωσάμενος κάκεΐνον εύρών ούκ άποπεμπόμενον τό έννόημα, μάλλον 
μέν OUV καί συλλαβέσθαι οί του εγχειρήματος ύπισχνούμενον, στόλον 
καταρτύει βαρύν κατά του ΤαμιάΘι εις νήας μακράς διακοσίας καί ετι 
προς αριθμούμενον, έν αϊς κατελέγοντο δέκα μέν αί άπό της Έπιδάμνου 

35 άναχθεΐσαι, έξ δέ ταχυναυτουσαι πδσαι, ας έπλήρουν οί Εύβοεϊς· άνα-
δείκνυσι δέ ναύαρχον τον μέγαν δοϋκα τον Κοντοστέφανον Άνδρόνικον. 
άπό δέ τουτωνί των τριηρέων έξήκοντα τω Μαυροζώμη παραδούς 
Θεοδώρω προς τόν ρήγα εξέπεμψε, προκαταγγελοϋντα μέν καί τήν 
δσον ούδέπω τοϋ λοιπού στόλου αναγωγή ν καί | τήν έκεισε του Κον-

40 τοστεφάνου άφιξιν, διαναστήσοντα δέ κάκεΐνον ώς εΐη έτοιμασάμενος 
τά προς έξοδο ν, άμα δ ' άποκομίσοντα καί τά των ' Ιεροσολυμιτών 
ίππέων όψώνια, δσοι συνεκστρατεύειν ήμελλον τ ω ρηγί συνεφαπτο-
μένω του πολέμου και κατ' ΑΙγυπτίων τιθεμένω τήν κίνησιν, καθ' ών 
ό στόλος ό 'Ρωμαϊκός συγκεκρότητο. 

45 Μετ' ού πολύ δέ καί αύτός ό Κοντοστέφανος εξεισιν (ήγε δέ τότε 
όγδόην μήν ό Ιούλιος) καί δή προς τό Μελίβοτον καταχθείς καί παρά 
του βασιλέως έκεϊσε άφιγμένου θεατού τοϋ στόλου τά προς τό Ιργον 
ύφηγηθείς μετά δύο ημέρας άνάγεται καί κατάγεται είς τά Κοίλα, ταϋτα 

31 κοινωσάμενος : a. 1168 aestate 45 ήγε etc.: die 8 mens. lui. a. 1169 

25 κατά τήν "Υδραν: cf. Apollod. Bibl. 2, 5, 2—6 27—28 άπό — θαλάσσης: cf 
Ps. 71, 8 28—29 έκ — στηλών: cf. p. 318, 30 

VA = a, PW, RMDF = b 

28 ιταρετάττετο R 29 στηλών διικνεΐτο DF 30 τώ ante Άμ. add. V Άμερίγγω 
Α: Άμερίγω Β Sc Bekk 33 Ταμίαθι VA: Ταμιαθίου Ρ : Τσμιάθου RD Bekk: Τα-
μίαθου Μ: Ταμιά® F : Ταμιεύθου Κ 34 δέκα: δέους R 35 6è om. RM 36 
μέγα MF δοϋκαν PRMFB Bekk 37 Μαυροζούμη Bekk παραδούς τώ Μαυ-
ροζώμη V 39 oihrcoV 40 έκεϊνον V 41 τήν Ιξοδον APW Bekk olpost 
άποκομίσοντά add. APW Bekk 42 όψώνια Ιππέων Α εμελλον VDF Bekk 43 
τιθεμένων VR τήν om. VAW 43—45 καθ' — Ιξεισιν suppl. Pm« ών: ήν V 
45—46 ήγετο δέ τότε όγδόη μηνός Ιούλιος Μ 46 ό om. V 'Ανδρόνικος post 
καταχθείς add. APW 47 τοϋ om. W τό om. R 

35 ότττασαι b Bekk 
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δή τά περί Σηστόν τε καί "Αβύδου, καί έντίθησι ταΐς τριήρεσι τό έκ 
'Ρωμαϊκών καί έθνικών ΐλών άποκριθέν καί παραδοθέν οί στράτευμα. 50 
τό δ ' έντεϋθεν, ώς ή ν τό πνεύμα φορόν καί ουριον, τά πρυμνήσια λύσας 
καί τά ιστία διαττετάσας τήυ ές Κύπρο ν παρανελέγετο κέλευθον. κατά 
δέ τον πλουν τούτον εξ έγκύρσας ναυσίν, ας ό της Αιγύπτου άμηρδς 
Ιπεπόμφει προς κατασκόπησιν, τάς μέν δύο συλλαβών είχεν, αί δ ' 
αλλαι, αι καί μή άγχώμαλα τον πλουν έπεποίηντο, καταταχήσασαι 55 
διαδιδράσκουσιν. 

Προσοκείλας δέ τ ή Κύπρω την άφιξιν αύτοΟ παρίστησι τ ω £ηγί 
καί πυνθάνεται, προς δτφ εχει τόν νουν, εί προσμενεϊ αυτόν ε!ς Κύπρον 
ή την έπΐ 'Ιεροσολύμων βαδιεϊται ούτος. ό δέ ρήξ κατά τόν 'Επιμηθέα, 
φ τό μέν μέλειν ούκ είναί φασι τό δέ μεταμέλειν καί μόλα, | την καρδίαν 60 
μέσην έπλήττετο, ότι συναρήξειν όλως βασιλεϊ κατένευσεν ή yoöv 
έπώτρυνε την κατ' Αιγυπτίων μελετώντα κίνησιν. τ ω τοι καί άνα-
βαλλομένω έφκει καί σκεπτομένω πολλάκις τό ποιητέον. όψέ δ ' ουυ 
σημαίνει τ ω Άνδρονίκω την επί 'Ιεροσολύμων ϊεσθαι, ώς έκεισε συν-
ελθόντες συνδιασκέψωνται κοινώς δ διαπράξονται. 65 

Είχε τοίνυν ή μέν Παλαιστίνη τόν Κοντοστέφανον, τόν δ ' Άμερρίγον 
αύθις ή μέλλησις καί ό μετάμελος πολύς έγκείμενος ύπέτυφε την ψυχήν. 
πολλά δέ καί άλλα ΤΤάτροκλον πρόφασιν προτιθείς ούδέν ήττον επί 
πασι καί την τών οίκείων στρατευμάτων προυβάλλετο συλλογήν. 
'Ανδρόνικος δ ' επί τούτοις ήχθετο μέν του καιρού τηνάλλως εκμετρου- 70 
μένου, ουπερ ούκ ήν είσαΟθις έπιλαβέσθαι ώς μηδέ κομώντος έξόπισθεν, 
ύπέθραττε δ ' αύτόν πλειόνως δ του ναυτικού πληρώματος όψωνιασμός 
διάκενης άναλούμενος. ό γαρ βασιλεύς τριών μηνών τ ω στόλω σιτη-
ρέσιον έπεμέτρησεν εκ του Αύγούστου μηνός άρξάμενος, ήν δέ τότε 
λήγων Σεπτέμβριος. 75 

60 φ — μεταμέλειν: cf. Synes. Ερ . 4 ρ. 159 d 68 ΤΤάτροκλον πρόφασιν: prov. 
ex Horn. Τ 301; cf. Diogen. 7, 47 

VA = a, P W , R M D F = b 

52 διαπετάσας om. V παρανελέγετο V Bekk : τταρενελέγετο rei. 53 άμιρσζ 
Bekk 55 καί μή: oûS' Ρ 57 προσωκείλας Bekk 58 εί : καί εί cum P W 
b ser. A 59 bri των Ίερ. W OÖTOS post ¿ήξ add. M 60 μέλλειν V P a c R D 
61 ξυναρήξειν W τω βασιλεϊ V 61—63 ή — έώκει suppl. P m « 65 
διασκέψωνται A W B : σκέψονται Sc 66 μέν:μήνν Άμερίγον M F a c : Άμέριγον 
Bekk 67 μέλλησις Ρ Bekk: μέλησις rei. έγκείμενος: ένέκειτο καί V 70 
δέ D F N U τηνάλως codd. 71 έπιλαβέσθαι: άναβαλέσθαι V μή V 
74 μηνός om. V 75 ό Σεπτέμβριο; Bekk : Σεπτεύβριο; Α: Σεπτέβριος R M : 
abbrev. rei. 

55 έπεποίηντο: έτ(6εντο (έπέθοντο R) b Bekk 58 έκεϊνοζ post νοΟν add. b Bekk 
εί: καί ε! P W b Bekk 65 συνδιασκέψωνται άμφότεροι δ κοινώς διαπράξονται b 
Bekk 

11 van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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Έπεί δ ' έδόκει άπαίρειν, τήυ δια ξηράς πορείαν ό ρήξ του θαλαττίου 
προτίθησι πλου και Άνδρονίκφ ούτωσΐ ττοιεϊν ύποτίθησι φάσκωυ 
εύμαρεστέραν εΐδέναι ταύτην πολλώ καί άπαθεστέραν τ ω έλομένω και 
ώς έσεϊται άμα o Orcos αύτοίς έξ εφόδου καί πάρεργου όδοΟ παραστή-

80 σασθαι τό Τούνιόν τε καί τό Τενέσιου. τα δέ εστί κωμύδρια τ ω της 
Αιγύπτου άμηρδ καθυπείκοντα, où δυσπρόσοδα, ουδέ δυσέμβολα, άλλ' 
έφ' υπτίου κείμενα πε|δίου καί τους πλείστους των κατοίκων έχοντα 
γνωριζομένους έξ ονόματος του Χρίστου, ώς αγαθή γουν τ η παραι-
φάσει του ρηγός πεισθείς 'Ανδρόνικος ήν ήρεϊτο ούτος έτράπετο. τήν 

85 δ ' εν τ ω μεταξύ πορείαν άλύπως άνύσαντες οίς εϊπομεν φρουρίοις προσ-
έβαλον καί όμολόγως αύτά χειρωσάμενοι, ότι μηδ' είχον ένδοθεν άξι-
όμαχον δύναμιν καί χείρα ίκανήν είς άντίπαλον μοίραν χωρεϊν, του 
πρόσω εϊχοντο. 

Καί δή τ ω στόλω συμμίξαντες ήδη τάς κώπας επί του ΤαμιάΘι 
90 σχάσαντι και έφορμώντι συρρήγνυνται τοις προ της πόλεως ευθύς 

έκχυθεΐσι καί μεθ' όπλων άπαντώσι Σαρακηνοΐς. ούτω δ' εξέπληξαν 
αυτούς 'Ρωμαίοι καί διετάραξαν τ ω άπτοήτω της έμβολής, ώς σύν βοή 
τε καί ταράχω συνωθηθήναι εϊσω πυλών, μηδέ καθαρώς άντιβλέψαι 
σφίσιν ύπενεγκόντας. καί τοΟτο μεν ούτω της ημέρας έκείνης πέπρακται, 

95 καθ' ήν αί μεν τριήρεις τ ω Νείλω προσώκειλαν, ό δέ ρήξ πεζή παρ-
1 εγένετο. τ ή δ ' ύστεραία πάλιν οί Σαρακηνοί συμπλακησόμενοι 'Ρω-

μαίοις συνεληλύθεσαν κατά τό προ της πόλεως κολπώδες καί έπικαμπές 
ήρέμα περίτειχος. πλην ούδέ τότε 'Ρωμαίους ύπέστησαν. τών γάρ 
πυλών όσον άποσχόντες βραχύ καί μηδαμή του προτειχίσματος 

5 άφιστάμενοι ούτω διετίθουν τον πόλεμο ν. ώς δ' έπ ' αυτούς ώρμηντο 

89—91 καί — Σαρακηνοΐς: a die 30 mens. Oct. usque ad diem 2 mens. Nov. a. 1169 

79 πάρεργου όδοΰ: Eur. El. 509 

VA = a, PW, RMDF = b 

76—77 πλου τοΰ θαλ. προτίθησι V 77 είδέναι : είναι Ameyp ρ 79 ούτω Ρ 
ocOtoîs : σφίσιν Am8YP Ρ Bekk 80 τοΰ Τόνιόν τε καί τό Γενέσιον Μ Τινέσιον V : 
Ταγέσιον Sc etat M 81 άμιρς< Bekk 83 τ η om. M 85 Διανύσαντες M 
89 ξυμμίξαντε? AP Ταμίαθι VA Ταμιαθίου P U : Ταμιάθου RMDKN Bekk: 
Ταμιά9 F : Ταμιάθιον Β 91 άπαντώσι Ame: άπηντηκόσι AW 92 'Ρωμαίοι 
om. Ρ έμβολήΐ A m s : προσβολή? AW 93 συνωθηθήναι PWMDFp»N Bekk: 
συνωθήναι A R F a c : συνωθίσαι Κ : -θήσαι U: συγκλεισθήναι V: άποκλεισθήναι Β 
94 σφίσιν: γοΰν 'Ρωμαίοι? APW 2 συνεληλύθασι V πεδίον post κολπώδες 
add. APW Bekk ττερίτειχος : περί τό τείχος APW Bekk 

90—91 έφορμοΰντι (: έφορμώντι Ρ Bekk : έφομαρτοΟντι R), τοις πρό της πόλεως ευθύς 
(εύθύξ: αΟττώ Μ) έκχυθεΐσι καί μεθ* όπλων έποφθεΐσι άπαντώσι Ρ : έφορμηθεΐσι Κ) 
Σαρακηνοί; συμμίγνυνται (συμπλέκονται Ρ : συρρήγνυται Ν) Ρ b Bekk 92 
έμβολής: άντιτάξεως b Bekk 
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'Ρωμαίοι μόνον, τό παθεΐν κακώς φυλαττόμενοι ένέκλινον είς φυγή ν καΐ 
δια των πυλών είσεχέοντο, μή εύθύωρον άγει υ ε {ς τούς πολεμίους τήν 
έαυτων άποθαρροϋντες φάλαγγα, καΐ τοϋτο έττΐ πολλάς ημέρας έγίνετο. 
ή ν δέ ή στρατηγία αύτη μηδέν άλλο δυναμένη, ώς δέδεικται, ή 'Ρωμαί-
ους κατασοφίζεσθαι, | όπως εική χρονοτριβωσιν, έλπίσι μή περαινο- 10 
μέναις ΰττοσυλώμενοι. 

Άμέλει τάς έλεπόλεις ές νέωτα προσαγαγών 'Ανδρόνικος οϋκ άμο-
γητ1 και ακινδύνως τό τείχος ετυπτεν· οί γαρ βάρβαροι τούς δια-
πειρωμένους των μηχανημάτων εβαλλον ΟψόΘεν και του έργου οατεκώ-
λυον βέλη τε νιφάδων άφιέντες -πυκνότερα καί άντεπινοοΟντες τά τ ω 15 
τείχει σωτήρια, ίσχυσε δέ καί ούτως κόρσην κατερεϊψαι τείχους ένός, 
εφ' ου κηώδες ΐδρυτο τέμενος τη θεομήτορι άνακείμενον. ήδετο δέ τοις 
άστοϊς εκεί που παύσασθαι του πλάνου τήν μητροπάρθενον σύναμα 
'Ιωσήφ τ ω μνήστορι, όπότε είς Αΐγυπτον ώρμηντο τόν παιδοφόνον 
'Ηρώδην εκκλίνοντες. οί τοίνυν Σαρακηνοί άπέσκωπτον είς 'Ρωμαίους 20 
καί υβρεσιν Άνδρόνικον επλυνον μή φειδόμενον νεώ, καθ' ουπερ έκ-
κλησιάζοντες τό χριστώνυμον τά οίκεϊα τελούνται μυστήρια, πη μεν 
προσευκτήρια, πη δέ καί χαριστή ρια αδοντες. 

Ώς δέ ουδ' ούτω τά κατά νουν 'Ανδρόνικος εξεπέραινε, δια προσ-
βολής ίσχυροτέρας εγνω πειράσασθαι των έντός. και δή τ ω ρηγί προς 25 
λόγους έλθών ένήγε κάκεϊνον, πολύς έγκείμενος, έξαγαγείν τήν στρατιάν 
καί τό τείχος άπαν διαλαβεΐν, καν εί προχωροίη τά του έργου, καί 
κλίμαξι χρήσασθαι καί τούς άναρριχωμένους διαφεϊναι. ό δέ έπήνει μεν 
τά λεγόμενα καί των εύμεθόδων βουλευμάτων άπεθείαζε τόν Άνδρό-
νικον, οϋκ άλλως δέ τ ω πράγματι έγχειρήσειν διεβεβαιοΟτο καί διετεί- 30 
νετο, τον του Χρίστου τάφον είς δρκον παραλαμβάνων, εί μή πρότερον 
πύργοι τεκτονηθή I σονται ξύλινοι καί τούτους έπιστήσει τοις τείχεσι. 
καί ταύτα λέγων έπέταττε τούς παραπεφυκότας φοίνικας καθαιρεϊν καί 
είς πύργων άποξέειν υψώματα. 

9 ήν — δυναμένη: cf. Xen. Anab. 2, 2, 13 19—20 όπότε —έκκλίνοντες: cf. Mat. 
2, 14 

VA - a, PW, RMDF = b 

6 κακώς παθεΐν Y άπέκλινον VAW: ένέκλιναν DF 12 άμέλει: άμέλει TOI Ρ Bekk 
προσάγωυ V ό 'Ανδρόνικος Ρ Bekk 14 μηχανών As PW 15 πυκνότερον 
VR άντεπονούντες M 16 καί om. V ούτω Bekk ένός V: cum PW 
b om. A 17 άντικεΐμενον W 18 τήν θεομήτορα παρθένον V 19 όπόταν VB 
ώρμητο W 20 ές Bekk 21 οία post έπλυνον add. APW Bekk: ώς Sc 23 
καί om. Y 24 έξεπέρανε R : -αννε M 25 των : του Μ 30 τό πράγμα W 
32 τεκτονηθέντες V 

16 ένός om. PW b Bekk 33 τη πόλει ante παραπεφυκότας add. b Bekk 

11» 
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35 Oí μέν ούν εύυψεϊς καΐ άκρόκομοι φοίνικες άπετέμνοντο και τά άλση 
των δένδρων άπεκενοϋτο καί έψιλοϋτο άπας παράδεισος, τά δέ των 
πύργων δοκανώματα καί ή τούτων άρμογή καί άπάρτισις έξεπεραίνετο 
ούδαμοϋ· ό γάρ ρήξ ες ήλιους μακρούς άπετίθει τό γενησόμευον êç 
αύριον άεί πως άναβαλλόμενος μηδέ τά δεδογμένα πληρών, ταύτα δ' 

40 όρων 'Ανδρόνικος ήχθετο μέν, δ λειπόμενον ή υ, καί κατφκτειρε την 
στρατιάν αιτίων ήδη σπανίζούσαν καί θανεϊν λιμω κινδυνεύουσαν καί 
τούς μέν μηδ' όβολοϋ εύποροϋντας, ώς εχοιεν τά προς τό ζην έξωνού-
μενοι, τούς δέ δυσχεραίνοντας, οίς οίκείαν μή εχοντες âyopàv πλείστα 
τοις επί της σιτηγίας κατατιθέμενοι του ρηγός ολίγων ηύπόρουν των 

45 προς έστίασιν. καί ό συντεθειμένος δέ χρόνος τη στρατεία πάλαι 
εκμετρηθείς σχετλιάζειν έποίει καί δυσφορεϊν, προ δέ πάντων ή κενή καί 
άνόνητος προσεδρεία, ήμέρας υπερβάσα πεντήκοντα. 

ΕΙς έτέραν δέ μή έχων άπιδεΐν έργασίαν, δτι μηδέ εϊων αύτόν τά 
του βασιλέως γράμματα όλως έγχειρεΐν â μή ειη άσπάσια τω ρηγί, 

50 καθήστο καραδοκώ ν τό άπό του ρηγός ένδόσιμον. έπεί δ ' ούδέν τι 
χρηστόν ούδέ μέτριον εκ τών πραττομένων κατελάμβανε τον άνδρα 
διανοούμενον, μήτε προσλαμβάνοντα καί συμμογούντα, καί είς δεινά δέ 
καί αμήχανα πολλά εμπεπτωκέναι τήν στρατιάν κινδυνεύουσαν, οία 
του λιμοϋ έπιβρίθοντος καί δεινώς επιβοσκομένου, | ώς άπτεσθαι τών 

55 άπηγορευμένων σιτίων τινάς, πάντας δ ' όμώς ριζοφαγεΐν καί τάς τών 
φοινίκων δρέπεσθαι κόμας καί δεΐπνον εψοντας παρατίθεσθαι, ούκ 
άγαθαί δέ καί φήμαι προσέβαλλον δσον ούπω ξενολογίαν τοις πολιορ-
κουμένοις άφίξεσθαι εκ τε του σουλτάν της Αιγύπτου καί τών πρός 
ήλιον 'Αράβων καί Άσσυρίαν δέ ΐππον έωνημένην πολλών άγχιστα 

60 είναι, άφείς προς ούς νεκρώ διαλέγεσθαι καί τήν Λατινικήν έξουδενώσας 
κόρυζαν έπαποδύσασθαι καί μόνος τήν του πολέμου κέκρικεν άμιλλαν. 

Έκκλησιάσας τοίνυν τήν στρατιάν „καί τό ένθάδε" φησίν ,,έπί πολύ 
μένειν άνιαρόν καί τό μηδέν τι δεδρακότας κακόν καθ' ώυ έπήλθομεν 
χερσίν έπανεικέναι κεναϊς αΐσχιστον* χείρον δ ' άμφοιν τούτων καί μή 

60 πρός — διαλέγεσθαι : cf. Diogen. 6, 82; Diogen. Ven. 3, 34; Apost. 11, 100 
64 χερσίν— αΐσχιστον: cf. Horn. Β 298 

VA = a, PW, RMDF = b 

36 δενδρέων AWD : δρεκδρέων M άπεκενοΰντο Ρ καί έψιλοϋτο άμα παράδεισο; 
άπα; V 38 ουδαμώς V γάρ: δέ Μ 41 λιμώ θανεϊν Ρ Bekk 42—43 
oûç . . . . οϋς Am«P 43 οίς: είς F: ώς Bekk μή om. D έχοντας V 44 αιτίας 
M 44—45 όλίγα τά πρός έστίασιν άπεφέροντο As Ρ 45 συντιθέμενος R 49 
γράμματα Am« : έντάλματα AW : προστάγματα Β 50 δέ V 52 μή ν post μήτε 
add. APP°W Bekk 53 όρων post στρατιάν add. APP<=W Bekk 58—59 πρός 
άνίσχοντα ήλιον Bekk 59 Άσυρίαν VDacFK πολλήν Bekk 63 άπήλθο-
μεν W 64 έπανηκέναι Bekk καί μηδέ A P W 
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νώ διοικουμένων άντικρυς έργον τό πείθεσθαι άνδρί ούχ ôircoç κοητ' 65 
ουδέν ξυγκειμένω τήν γνώμη ν 'Ρωμαίος, άλλά καί των έχθρων οΰκουν 
διακειμένψ αμεινον. ου σννίετε όπως ό βήξ τον οίκεϊον χάρακα του 
ημετέρου βαλών άποθεν ττρόεισιν ούδ' όλως εκείθεν, ό συναγωνιστής, 
ό σύμμαχος, καθάπερ εις έόρτιον άνεσιν παρ ' ημών καί θεατής προσ-
ληφθείς, ουκ εργάτης "Αρεος έργων; ούχ ούτω καί ούτοι δρώσιν οί 70 
αντίπαλοι, δταν τήν μάχη ν υπέρθωνται, ουδέ μαχούμενοι έξίασι των 
πυλών; ώστε τό άπό τοΟδε où τοϋτό μοι έπεισι δεδιέναι, μή ουδέν 
χρηστόν κατωρθωκότες άπίωμεν, αλλ' εί μή πως ούχ ίκανοί έσοίμεθα 
τάς ημετέρας έκσώσαι ψυχάς. άλλ' οϋδ' έκεϊνό μοι διά μελέτης καί 
σκέψεως, δπως | σύν ήμϊν μαχεϊται ό ρήξ, άλλ' εί πως τάς αύτοϋ δολο- 75 
φροσύνας διαδράντες, ουκ έγκρυφιάζοντος ήδη μήτε μήν παραπετάσματι 
συσκιάζοντος τά ένδόμυχα, άπείρατοι κακών ένθένδε άπάρωμεν τον έν 
όφθαλμοΐς διακρουσάμενοι κίνδυνον. 

Τάχα καί νυν Αίγυπτίοις προσεξεύρηνται φάρμακα τών πάλαι παρ' 
αύτοΐς ισχυρότερα, α μή κοιμίζειν μόνον λύπας έχουσι καί τό δεδηγμένον 80 
της ψυχής άπροσδοκήτοις διαιτδν διαχύσεσιν, ώς εκείνο πρώην τό 
φάρμακον, δ δεδώκει τ ή Λακαίνη Θώνου παράκοιτις νηπενθές, κακών 
απάντων έπίληθες, άλλά καί πολεμικούς άνδρας έκθηλύνειν καί ποιεϊν 
άλκής έπιλήσμονας. καί τούτων, οϊμαι, τών φαρμάκων Άμερρίγω 
προύτειναν σκύφον Αιγύπτιοι, καί γοητευθείς, ώς έοικε, τ ω ποτώ καί 85 
μετασχών ές μέθην της κύλικος πρός κάρον άποδεδόχμωται χρόνιον. 
τ ω τοι παρά πάσσαλον μεν αύτφ ή άσπίς, τό δέ ξίφος καθυπνώττει τ ω 
κουλεώ, έπί δέ σαυρωτήρος τό δόρυ πέπηγεν. ή τούτο μέν ούδαμώς, 
άργύρω δέ φαρμαχθείς τάς φρένας ήλλοίωται και χρυσίω τά ώτα βέ-
βυσται καί τούτω κνώμενος προς τό δυσήκοον μετεσκεύασται. 90 

Καί νϋν φροϋδαι μέν αί ξυνθηκαι, &ς ύπέρ του συμμαχήσει ν 'Ρω-
μαίοις βασιλεϊ δέδωκε, χείλεσι μόνοις έκεΐνον τιμών, τ ή δέ καρδία πόρρω 
φερόμενος* ήμεΐς δέ τηλίκοις δεινοΐς περιστοιχιζόμεθα, είγε πόλεμος 

81—83 ώς — έπίληθες: cf. Hora, δ 220 sqq. 86 πρός — χρόνιον: cf. Horn, ι 372 
87—88 παρά — πέπηγεν: cf. Nie. Or. p. 118, 18—20; 133, 21 92 χείλεσι — 
φερόμενος : cf. Is. 29, 13; Mat. 15, 8 93 πόλεμος — δαπανφ : alludit ad Horn. A 61 

VA = a, PW, RMDF = b 

65—66 άντικρυς — ξυγκειμένω om. M 68 ό σύμπνους post συναγωνιστής add. AW 
70 "Αρεως V 71 μαχόμενοι R 73 μή om. P W Bekk έσόμεβα VM 74 
ούδέ W μοι om. W 75 εϊ πως: δπως P W Bekk 76 διαδράσαντες A»PW 
μηδέ V 79 ΑΙγυπτΙας W 80 Ισχυροτέρων V 81 διεκχύσεσιν Ρ ώς om. W 
82 δέδωκε Ρ 86 είς Ρ άποδεδόχμωτο RMDF 87 άφυπνώττει As P W 88 
θησαυρωτηρος W 89 καί post φαρμαχθείς add. M 90 τό om. VA 93 
τηλικοΟτοις WN: πηλίκοις Κ 

80 καί post & add. Ρ b Bekk 
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όμοΰ καΐ λιμός ή μας δαπανδ, καί τά 'Ρωμαίων έφ' ήμϊν αύχήματα 
95 οΐχεται, τά δέ λαμπρά των κατορθωμάτων ήφάντωται. κρεϊσσον ήν 
ι μή δρμοις τοις ένταΰθα προσσχεΐν διαμεμετρηκότας πελάγη | άχανή 

καί άόριστα, ή άπρακτους άπιέναι κατάραντας· ώς νυν γε ούχ ίστίοις 
λευκοϊς τάς ναΰς πτερώσαι ήμϊν γενήσεται, όποίοις εκ Βυζαντίδος άν-
ήχθημεν, άλλά φαιοϊς άτεχνώς δια τό της αισχύνης μελάνωμα. 

5 'Αλλ' άνδρες ομογενείς καί συστρατιώται καί όσον ένταυθοϊ ξενικόν, 
άποκριθέντες των ΤΤαλαιστίνηθεν ιπποτών των γαύρων τούτων καί 
ύψαυχένων καί 'Ρωμαίοις απίστων, ώς έδειξαν, προσβάλωμεν τοίς βαρ-
βάροις, τειχομαχίαν στησώμεθα, άγωνισώμεθα, ώς τό πόλισμα τοΟτο 
ληψόμεθα, καί ώς ήδη έχοντες εν χερσί τον ένδον πλουτον άμιλληθώμεν. 

10 εί τείχος τοις βαρβάροις τό πρόβλημα καί άφ' ύψους των άμυντηρίων ή 
άφεσις, αλλ' είσί καί παρ' ήμϊν ασπίδες, αϊ ουκ άνδράσι ραδίως αν-
έχονται (ύπέρ γάρ τό σάκος είσί τό Αίάντειον έκεΐνο τό έπταβόειον), 
άλλ' ώς πύργοι άντιπροβέβληνται, ού μόνον άτίνακτοι βέλεσι καί τοις 
άπό χειρών ούτήμασιν άδιάρρηκτοι, άλλά καί τών άπό μηχανών 

15 άφιεμένων δήπουθεν στεγανώτεραι. ταύτας άντιστήσαντες ώς πυργο-
βάρεις όλίγα του τείχους καί τών επ' αϋτου μαχόμενων φροντίσομεν. 

Et δή δίκαια ποιείν αίρεισθε, ώρα μοι πείθεσθαι, έπεί καί αύτός ó 
τι αν δέη σύν ύμϊν άσμένως πείσομαι · μηδέ γάρ είη τινά ερεϊν ώς Ανδρό-
νικος ύπαγαγέσθαι μεν λόγοις καί παραθήξαι προς Άρεα ίκανώτατος, 

20 άρχηγός δ' άχρεϊος, μηδ' άποκρούσασθαι είδώς τό πολέμιο ν. άλλα τό 
της έμής κόρυθος μέτωπον όψονται πρό υμών οί άντίμαχοι. καί πρόμαχος 
ών, δέον ούτω ποιειν, καί ουραγός έσοίμην ύμέτερος, εί καί τούτο 
δίδωσιν I ό καιρός, θεός δέ περαίνοι τά βεβουλευμένα, καί τράποιτο 
παν άπαίσιον κατά κεφαλής ών τήν χώραν κείρομεν." 

25 Ταϋτ' είπών αύτός τε ώπλίσατο καί οί λοιποί διαλυθέντες του 
συλλόγου τάς πανοπλίας ένεδύσαντο. έπεί δέ τό τε ήμαρ ηύξάνετο ώς 
ές τρίτη ν ώραν προβεβηκέναι καί τά τάγματα έξήεσαν, δρας έκειθεν προήει 
σύν κόσμω του παντός προαφεστώς στρατεύματος, οί δέ Σαρακηνοί 

2—4 ούχ — μελάνωμα: cf. Plut. Thes. 17 et 22 12 ύπέρ — έπταβόειον: cf. 
Horn. H 219 sq. 20 άλλά — άντίμαχοι : cf. Horn. Π 70 23 τράποιτο — 
κεφαλής : cf. Ps. 7, 17 

YA = a, PW, RMDF = b 

94 ύμϊν F 2 ούδ' V 3 á>s οΐμαι post ήμϊν add. APW Bekk 6 τών έκ 
Παλαιστίνης Ιπποτών V 7 ώ; Ιδειξαν άπΙστων Bekk 9 ληψώμεθα VRMD 
10 εί: είς RMDF 12 τό alt. om. V IS πάντων post άφιεμένων add. Bekk 
δήπουθεν om. V 16 φροντίσωμεν RM Bekk 17 δή : μή V ποιείν : ειπείν 
R 19 ύττάγεσθαι Ρ παραθήκαις Μ 21 πρός RM πρόσμαχος R: 
πρόμαχοι Μ 23 περαίνει RM βουλευόμενα PWRN 26 ξυλλόγου W 

16 έπ : άπ' b Bekk 25 λυθέντε; b 
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τάς πύλας διαλαβόντες κλεισΐ καΐ όχεΟσι καί τινα προπετάσαντες 
μηχανήματα τούτων έρύματα εμενον érti τώυ τειχών, παντοίοις όπλοις 30 
τούς έπιόντας όπτοκρουόμενοι καί τον βέλου? εντός άπαντα χώρον 
άδιόδευτον ποιοϋντες οίς τε άπεσφενδόνων εκ των επάλξεων καί ois έκ 
τόξων ήφίεσαν. άλλά καίπερ ούτω των ένδον αμυνομένων, αυτός τε 
τον ΐππον έπελάσας κατά της πύλης 'Ανδρόνικος διηκόντισε καί 
οί τοξόται καί άπας ετερος έν εργοις εδείκνυντο α! τε σάλπιγγες 35 
πυκνά ένεπνέοντο τό παρακλητικόν ές μάχην παρακελευόμεναι καί 
έβαρυήχει τά κύμβαλα, ώς τούς εις τα τείχη καί τάς βάρεις μη ενεγκεϊν 
των στρατευμάτων την άθρόαν άλαλαγήν καί έπέλευσιν καί τά εκ 
παντοίων οργάνων άφέματα. 

"Ηδη δε των κλιμάκων προσαγομένων καί κατά πολλά μέρη του 40 
τείχους έρειδομένων, ή των γινομένων αγγελία παίει τόν ρήγα διαν-
ταίαν πληγή ν. ό δέ ώς αυτός τι μέγα κακόν καί άπαράκλητον πε- | 
πονθώς ή τό λογιζόμενον πρηστηρι διαφθαρείς ένεός ήν έφ' ίκανόν. 
μόλις δ' άνενεγκών του ίλιγγου αίτήσας ΐππον καί άναπηδήσας έφ-
ίσταται τω 'Ρωμαϊκω στρατεύματι μετά των ύπ* αυτόν επίλεκτων καί 45 
τάς άπάντων άνακόψας ορμάς ΰποτίθησιν άποσχέσθαι του άνθρώποις 
μάχεσθαι πάλαι διαμεμηνυκόσιν αύτω ώς έαυτούς άναιμωτί καί την 
πόλιν βασιλεϊ παραδώσουσι. 

Καί ό μεν λόγος ούτος οΐά τις νάρκη τάς των 'Ρωμαίων χείρας 
εξέλυσε καί εγγύς ήδη του πορθεϊν την πόλιν γεγενημένους επαυσεν· 50 
αυτός δέ ό ρήξ ες συμβάσεις τραπόμενος άσπασίους μάλλον τοις εκ της 
"Αγαρ ή 'Ρωμαίους κυδαινούσας τάς ξυνθήκας είργάσατο. οί δ' ούν 
στρατιώται μηδ' όλως όποια τά της εΙρήνης κατεξετάσαντες, άλλά καί 
προς μόνην τήν ταύτης άκοήν νόστου μνησάμενοι, τήν ναυτικήν άπαι-

51 T O Ï S — "Αγαρ : cf. ρ. 28, 21 54 νόστου μνησάμενοι : cf. ρ. 12, 5 54—55 
τήν — πυρό?: cf. Eur. Hec. 607 sq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

31 άποκρινόμευοι καί tous βέλου? άπαντα èvTÒs M 32 άδιόδευτον δρωντε? V: 
τιθέντε? άδιεξόδευτον Ρ Bekk άπεσφενδόνουν Bekk 32—33 άπό των τόξων 
Ρ 34 άπελάσα? W 35 έν 2ργοις : Ινεργεί; Bekk 36 καί τά παρακλητικά 
τη? μάχη? ό χαλκόστομοξ κώδων παρεκελεύετο (παρεγκελ. W) AW τό — 
παρακελευόμεναι om. VB εϊς R έγκελευόμεναι Ρ 37 έ? V 40 
μέρη om. Α 41 γενομένων Ρ 46—47 ΰποτίθησιν άποσχέσθαι του άνθρωποι? 
μάχεσθαι V: Ιλεγε μή μάχεσθαι άνθρώποις, οϊτινε? έμήνυσαν παραδοϋναι κτλ. Β: 
lectionem codicum PW b hab. A 47 ccùroùs V 48 τω βασιλεϊ VN 49 των 
om. Ρ Bekk 52 ή om. Μ συνθήκα? W 53 καί om. V 54 άκοήν 
etiam Β: ένήχησιν V 

34 διηκόντισε: τό δόρυ ίθυνε b Bekk 37—38 μή — άλαλαγήν: έκπλαγήναιτήν 
των 'Ρωμαίων άθρόαν έμβολήν καί έπέλευσιν b Bekk 43 διαφθαρεί?: παρακοπεί? 
b Bekk 46—47 ΰποτίθησιν μή διαμάχεσθαι άνθρώποι? PW b Bekk 50 έξέλυσε: 
έπέδησε b Bekk 
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55 δευσίαν πράγμασιυ αύτοϊς καθυπέδειξαν ώς εϊη τις δραστικωτέρα πυρός, 
καί αταξίας ευθύς ένέπλησαν τά στρατόπεδα, α! τε yàp έλεπόλεις ύπ ' 
αύτών έπυρώθησαν γνώμης άτερ του στρατηγουντος καί τάς πλείστας 
άποφορτισάμενοι των όπλίσεων προς ταΐς κώπαις έγένοντο καί έπί 
πόντον έβλεψαν τον άτρύγετον, μανικώτερον είς τάς ναΟς έφορμώντες, 

βο μηδέ τό του καιρού δυσχείμερον καί το του πλοός έξωρον (τετάρτην 
γαρ ήγεν ό Δεκέμβριος μήν) κατά νουν θέμενοι. 

ΤΗν ουν ίδεϊν τον πολύνεων εκείνον στόλον καί τήν έπί λιμένων μίαν 
καταγωγήν καί τήν έκ τούτων αύθις άναγωγήν εις μυρία σκεδασθεΐσαν 
τμήματα, άλλων άγαπησάντων ετερον πλουν καί πάντων προς τάς 

65 πατρίδας οίακοστροφούντων τάς ναϋς, ώς μόλις εξ έτι | ναυλοχεϊσθαι 
τριήρεις, αϊ ή μέλλον άνακομίσειν Άνδρόνικον. ό δε τήν έπί των 'Ιεροσο-
λύμων άμα τω ρηγί πορευθείς κάκεΐθεν άρμοζόντως παραπεμφθείς τό 
' Ικόνιον παραλλάξας ές Βυζάντιον παρεγένετο. των δέ πολλών έκείνων 
νηών αί μέν ανέμων άντιπνοίαις περιπεσοϋσαι κατέδυσαν αΰτανδροι, αί 

70 δέ κλύδωνι θαλαττίω διασπαρεϊσαι όψέ καί έαρος έπιφαίνοντος τοις 
νεωσοίκοις της πόλεως άπεδόθησαν. ούκ όλίγαι δέ καί τών επιβατών 
κενωθεϊσαι καθάπαξ έπιλαβομένων της γης ώς Χαρώνεια πορθμεία τοις 
τών κυμάτων διαύλοις ανερμάτιστοι άφείθησαν φέρεσθαι, ώς βραχείας 
περιλειφθήναι βρασμόν θαλάσσης καί ναυτών διαδράσας άμέλειαν. 

75 Οί δέ Σαρακηνοί τήν ές αύτούς όδόν τών 'Ρωμαίων, ώς έδειξαν, 
άποδειλιάσαντες καί τον έσέπειτα πλουν άνατρέποντες πρέσβεις ές 
βασιλέα έστειλαν καί δώρα τά παρ' αύτοΐς τιμώμενα έπεμψαν καί τήν 
εΙρήνη ν έκράτυναν. 

"Ηδη δέ ώδινούσης της βασιλίδος καί τεκεϊν έγγιζούσης σεσάρωτο 
80 μέν ή πορφύρα τό οίκημα καί διηυτρέπιστο άκριβώς τά | προς τήν 

κύησιν τοΟ παιδός καί ύποδοχήν της μητρός, ώς δέ κατήπειγον αί 

60 τετάρτην etc. : potius die 13 mens. Dec. a. 1169 70 ver est a. 1170 

VA = a, PW, RMDF = b 

5 9 â s V έφορμώντες : έναλλόμενοι V 60—61 έννοοΰντες post δυσχείμερον add. AW 
δλως ante θέμενοι (τιθέμενοι A) add. AW 61 είχεν Ρ δεκέβριος ARMDNU : ab-
brev. P F μήν om. W 63 μυρίαν Y R 65 νήας Ρ ώς μόνας μόλις εξ ναυλοχεϊσθαι Υ 
66 i μέλλον V B τών om. Bekk 71 καί om. V 73 άνερμάτιστοι V : cum P W 
b om. A 74 διαδράσας: διεκφυγούσας Am«YP Ρ 75 els W 76 άττοτρέποντες 
Bekk 77 τά om. W 79—87 ήδη — διάδοχον hab. i. r. 45 litt, et mg. Ρ 
80 ή πορφύρα om. Bekk 81 τήν ύποδοχήν Bekk 

55 ώς — δραστικωτέρα: δραστικωτέραν b Bekk κατά — θέμενοι: έννοοΰντες 
ante τετάρτην Ρ b Bekk 67 πορευθείς: τραπόμενος b Bekk 73 άνερμάτιστοι 
om. P W b Bekk: suppl. post φέρεσθαι Dm« 79—87 ήδη — διάδοχον: έκ δέ γάμων 
τών δευτέρων τοΰ βασιλέως τούδε παϊδα γειναμένου άρρενα b : τοΟ δέ βασιλέως έκ τών 
δευτέρων άρρενοτοκήσαντος γάμων W : τοΰ δέ βασιλέως utòv σχόντος έκ τών δευτέρων 
γάμων Sc: ήδη —διάδοχον suppl. Dm« 
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Είλείθυιαι, ό πορφύρεος δόμος εΐχεν έντός την έπίτοκον. ήγωνία μεν 
ουυ έπΐ τ η γαμέτη παρών βασιλεύς καΐ τάς ώδίυας έκούφιζεν όπτανό-
μευος, τό πλέον δέ του βλέμματος έχαρίζετο τ φ σκεπτομένω τούς αστέρας 
καί τοις κατ' oùpavòv διαχαίνοντι. έπε! δέ τό τεχθέν έξώλισθε της 85 
νηδύος καί ήν άρσεν καί ή τέχνη έδίδασκεν δλβιον καί μοιρηγενές καί 
της πατρφας αρχής διάδοχον, Θεώ τε φωναί άπεδίδοντο χαριστήριοι 
καί άπας ήν εν κρότοις και χαρμοναϊς. 

Ύπεξαίρων δέ τήυ γενέθλιον και όνομαστήριον του τταιδός ήμέραν, 
ώς είθισται παρά τοις βασιλεϋσι 'Ρωμαίων θαλίαις τους άστυπολίτας 90 
εύώχει, καί Άλέξιον τον παϊδα ώνόμασεν, ούχ άπλώς την κλήσιν 
ταύτην άπολεξάμενος, ουδέ τον παϊδα τιμών τ ω του τεκόντος τόν 
γεγεννηκότα έκεΐνου όνόματι, άλλα προσέχων τόν νουν φ χρηστηριώδης 
άνειπε φωνή πρός τήν ύποβληθεΐσαν έρώτησιν — ήνδ 'αύτη ,,έςδσονή 
του Κομνηνού 'Αλεξίου βασιλεύοντος διαρκέσει σειρά"; τό δέ χρη- 95 
σμώδημα „αίμα" — δ της συλλαβής διιστάμενον καί κατά στοιχεϊον ι 
άνάλεγόμενον διά μέν του άλφα σαφώς υπέγραφε τόν Άλέξιον, διά δέ 
του Ιώτα τόν Ίωάννην, διά δέ τών εφεξής δύο γραμμάτων τόν Μανουήλ 
καί τόν έξ εκείνου πάλιν παραληψόμενον τήν άρχήν. 

Ώς ουυ ό παϊς τήν ήλικίαν προέκοπτε καί κατά εύθαλές καί πΐον 5 
νεόφυτο ν είς αΰξην άνέτρεχεν, ετερος σκοπός ανήκε τόν βασιλέα, καί 
δή μετατίθησι τούς όρκους είς τόν υίόν, ους έπί τη θυγατρί Mapiçc καί τ ώ 
μνήστορι ταύτης Άλεξίω | τω Γίαίονι πρώην είχε τετελεκώς. όθεν 
αύτόν τε τόν βασιλέα καί έφ' δν οί δρκοι καί τούς άποδώσοντας τούτους 
τό έν Βλαχέρναις είσεδέχετο μέγα καί περίπυστον τής θεομήτορος τέμενος, ίο 

85 έξώλισθε: tempus non constat; fort, die 14 mens. Sept. a. 1169 (cf. P. Wirth in 
BZ 49 [1956] 65—67) an potius a. 1168 ? (cf. p. 223, 5 et 275, 5) 7 μετατίθησι: 
die 24 mens. Mart. a. 1171 

5 ό — προέκοπτε: cf. Luc. 2, 52 κατά — άνέτρεχεν: forte alludit ad Horn. Σ 56; 
cf. etiam ζ 163 

VA = a, PW, KMDF = b 

83 όδύνας D Bekk 89 καί post δέ add. Ρ8 90 παρά τοις om. V 90—91 
θαλίαις — εύώχει: τούς έντιμοτέρους τών πολιτών μετά κλάδων είς τρυφήν έκάλει 
Bekk 92 ταύτην V: του όνόματος Β: cum PW b om. A 93 αύτόν V 
προσσχών V 93—95 ώ — χρησμώδημα V: άλλά διά τήν ήν ήκουσι παρά 
χρησμού φωνήν, έξ δσον ή τοϋ βασιλέως 'Αλεξίου διαρκέσει γενεά, καί ήν τό χρησμώ-
δημα αίμα Β: lect. codd. PW b hab. A 2 δλφα: α VKN Άλέξιον om. R 
δέ om. AN 3 Ιώτα : ι VR 5 προύκοπτε V 7 ε!ς: πρός Bekk 10 τής 
θεομήτορος μέγα καί περίπυστον τέμενος Bekk 

92 ταύτην om. PW b Bekk 93—1 άλλά προσέχων τόν νοΟν προρρήματι 
(προρρήσει A® PW) πρός τήν ύποβληθεΐσαν έρώτησιν έξενεχθέντι (έξενεχθείση Ρ), ήτις 
ήν, ές δσον ή τοϋ βασ. Άλ. τ. Κομν. παραταθείη (διαρκέσει AW Sc) σειρά, τό δέ 
προαγόρευμα αίμα PW b Sc Bekk 
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καί διά της τελεσιουργίας των όρκων είς του έξ όσφύος αύτουτήν σκηπτου-
χίαν, ώς ωετο, μεταθέμενος μετά βραχύ τοΟ μνήστορος 'Αλεξίου τό θυγά-
τριον άποζεύγνυσι καί αυτω μέν ε is γυναίκα εγγυάται τήν της γυναικός οί 
όμόσπορον, άρτι σύν τ ω άδελφω Βαλδουίνω της Αντιοχείας άπάρασαν. 

15 Έπεί δέ καί πέρας του βίου κατειλήφει τόν την Ούνναρχίαν τότε 
περιζωννύμενον, άπρόοπτον ευτύχημα τον τούτου θάνατον ό Μανουήλ 
ήγησάμενος πέμπει τον Άλέξιον εύθύς μετά λαμπρας δορυφορίας καί 
βασιλείου πλείστης παρασκευής τήν Παιονικήν παραληψόμενον δυνα-
στείαν καί βασιλεύσοντα των ομοεθνών, καί είχε τούτον άταλαιπώρως 

20 ή Παιονία ταινία ρηγική διαδούμενον καί του γένους δλου άνενδοιάστως 
δεσπόζοντα. 

Ό δέ βασιλεύς αύθις άνηρεύνα επιμελώς τόν τ ή εκείνου θυγατρί συζευ-
ξόμενον. καί 'Ρωμαίων άθερίζων όσοι προς γάμον επίδοξοι έφιλοκρίνει 
τούς δυνάστας έθνών, όπόσοι μη ζυγίται, καί τούς δσοι παίδων γονείς 

25 τήν πατρωαν διαδεξομένων μετά πότμον των γειναμένων τούτους 
αρχήν, καί έπειδήπερ επιπτε τό πρωτείον προς τόν κρατούντα Σικελίας 
Γιλίελμον, άλλος έπ' άλλω πρέσβυς είς εκείνον έστέλλετο καί παρ' 
έκείνου αύθις τό κήδος πρεσβεύοντος επάλληλα ήν τά κηρύκεια | καί ήν 
έφ' Ικανό ν τα τών γάμων λογολεσχούμενα προεισόδια. άμφιτάλαντον 

30 δέ τήν έπΐ τούτοις καί τά πρώτα εχων ροπήν καί οίον κυμαίνουσαν 
καί πολλάς μεταβολάς λαμβάνουσαν καί τροπάς όψέ ποτε μεθίσταται 
του σκοπού 'Ρωμαίοις κρίνας ασύμφορα τά μετά του ρηγός Σικελίας 
μνηστεύματα. 

ΤΗν ούν ή κόρη πολυμνήστη βασίλεια καί κατά τήν Άγαμεμνόνειον 
35 Ήλέκτραν άλεκτρος έπί πολύ τοις άνακτόροις άλύουσα καί κατ' άχε-

19—21 είχε — δεσπόζοντα: die 18 mens. Ian. a. 1173 (usque ad a. 1196) 

11 Ιξ όσφύος : cf. p. 4,85 34 κατά — δλεκτρος : cf. Aelian. Var. Hist. 4, 26 

VA = a, PW, R M D F = b 

11—12καΙ — μεταθέμενος om. MN l l ê î V 12—13 μετ'όλίγονδέκαΐ τήν θυγατέρα 
αύτοϋτώ άνδρΐ αύτής άποζεύγνυσι Β 12 μετά — 'Αλεξίου om. V μνηστή ρος ΑΡ 
Sc τό θυγάτριον AM« : τήν θυγατέρα Μαρίαν AW : τήν Θυγατέρα Sc : τη θυγατρί R 
13 κατεγγυαται APs°W Sc ol om. R 14 'Αντιοχείας om. W : Άντιοχέων M 
I S — 1 6 ΙττεΙ —έπτρόοτττον: ώς δέ κατά τόν καιρόν έκείνον ό τ ή ; Οΰγγρίας άπέθανε 
φήξ Β Bekk 15 Ούνναρχίαν: άρχίαν R 17 μετά λαμπρας εύθέως V 19 
Ι6νών V 20 διαδούμενον: δυναμούμενον V 23 γάμον: γένους Bekk 24 
toùs τών έθνών ^ηγάδα? Β των έβνών VA Sc συζυγίται AP τους: τών Ρ 26 
πρώτον D 27 Γελίελμον V : Γιλιεάμ Μ πρέσβις (πρέσβεις R ) codd. 
έστέλλοντο A P M D F Bekk 30 δέ: γάρ V δέ καί τήν . . . ¿οπήν i. r. 21 litt. Ρ 
ό βασιλεύς post πρώτα add. APp°W: ô βασιλεύς post έχων add. Bekk 32 μετά om. 
Μ της Σικελίας W 35 άχερωνίδα V 
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ρωΐδα ύδρηλήν ύψηλή καί κοίτης άνδρώας ίμείρουσα. συνευνάζεται δ ' 
OUV όμως μετά πολλή υ του βασιλέως ττρομήθειαν ύστερον évi των τοΟ 
μαρκεσίου Μάντης Φεράντης υίών, χαρίεντι την όψιν και ΐδεΐν ήδίστω 
καί τήν κόμην ήλιώντι και εύπρεπεΐ καί μήπω φύοντι γένειον, αυτή τό 
τριακοστό ν ύπεραναβασα έτος καί ανδρική τυγχάνουσα τήν ίσχύν. 40 

Ά λ λ ' ενταύθα της ιστορίας γενόμενος καί ταύτα τοις είρημένοις 
προσθήσω. εστί τις θαλάσσιος κόλπος έσπέριος, Άδρίας λεγόμενος, 
άναχωρών μέν του Σικελικού πελάγους καί οΐά τι εξέραμα του 'Ιονίου 
ρου, καθ' εαυτόν Ιδιάζων καί προς βορραν άνεμον έπί πολύ συρόμενος, 
τούτου δή τά μυχαίτατα 'Ενετοί νέμονται, οϋς καί Βενετικούς εϊποι τις 45 
αν κατά γλώττης Ιδιότητα, άνδρες θαλάττης τρόφιμοι, κατά Φοίνικας 
άγύρται, πανούργοι τό φρόνημα, αλλ' ούτοι 'Ρωμαίοις έσποιηθέντες 
κατά χρεία ν ή ν ότε ναυμαχικήν κα|τά σμήνη καί φατρίας τήν Κων-
σταντίνου της οίκείας ήλλάξαντο, όθεν απαντοχή της των 'Ρωμαίων 
επικρατείας διασπαρέντες και μόνον τό από γένους όνομα παραμεμενη- 50 
κός αύτοΐς εχοντες, τά δ ' αλλα σύμφυλοι όντες καί πάνυ 'Ρωμαίοι 
ηύξάνοντό τε καί έχυδάϊζον. οΰκοΰν καί περιβαλόμενοι πλοΟτον πολύν 
αύθάδειάν τε καί άναίδειαν μετεδίωκον, ώς μή μόνον άναρσίως εχειν 
'Ρωμαίοις, άλλα καί των βασιλικών άνεπιστρόφως απειλών τε καί 
εντολών. 55 

Μεταλλοιοϊ τοίνυν τάς επ' αύτοΐς ροπάς βασιλεύς, καί νυν μέν του 
κατά Κέρκυραν μεμνημένος έμπαροινήματος, νυν δ ' άλλου πεϊραν λαμ-
βάνων κακού, αύθις δ ' έτερου καί χείρονος πανουργεύματος τήν εκείνου 
διαρριπίζοντος ψυχή ν, εις θυμόν έρρόχθησεν, ώσπερ ύπό καικίου ή 
άπαρκτίου άλμη καταιγιδώδες καί άγριον πνέοντος, καί έπειδή τά 60 
τούτων ατοπήματα ύπέραντλά οί εδέδοκτο, γράμματα εφοίτων κατά 
πασαν έπαρχίαν 'Ρωμαϊκήν τήν τών Βενετικών κατάσχεσιν έπιτείνοντα 

37 ύστερον: a. 1180 mense Febr. 

60—61 καί — έδέδοκτο: cf. Cinnam. 282,2—3 61—64 γράμματα—χρήματα: 
cf. Cinnam. 282, 18—20 

VA = a, PW, RMDF = b 

36 συνευνάζεται V: συνέζευκτο cum PW b ser. A 38 Φαράντη; WU 42 
θαλάτπος Bekk καί post λεγόμενος add. W 45 είττη VK 46 γλωτταν M 
47 είσποιηθέντες V Bekk 49 οπτανταχοϋ F(?) Bekk 51 έαυτοίς Ρ καί 
φίλοι πάνυ'Ρωμαίοις Bekk πάνυ : πάντη V "Ρωμαίοι* Ρ 52 περιβαλλόμενοι 
MF Bekk 56 αυτούς Ρ ό βασιλεύς V 59 ψυχή ν διαρριπίζοντος VAW 
61 τούτων : τοιούτον Μ 62 συντείνοντα V : ξυνετπτείνοντα A m W P : èγκελεuóμεvα 
AW 

36 συνευνάζεται: συνέζευκτο PW b Bekk 40 ϋπερβδσα b 42 προσεπαγάγω 
b Bekk 53 τε om. b 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:09



172 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 223/4 

και την ήμέραν διασημαίνοντα, καθ' ήν εδει τοΟτο γενέσθαι καί τά 
εκείνων εσεΐσθαι δημόσια χρήματα. 

65 'Ευστάσης ουν της προθεσμίας άπας συνείληπτο καί των κτημάτων 
εκείνος τά μέν είχε τό βασιλικόν θησαυροφυλάκιον ξυνενεχθέντα οπό-
θεν, τά ττλείω δέ οί τοπαρχοϋντες έξιδιώσαντο. οί δ ' εν τ η πόλε ι τάς 
οικήσεις έχοντες Βενετικοί καί τούτων μάλιστα οί μή γάμοις ώμιληκότες 
δρασμόν βουλεύονται, καί έπειδή τοις νεωρίοις ένώρμει της πόλεως ναΟς 

70 των τριαρμενίων, ής δη πολυχαν | δεστέραν ή τό μέγεθος προφερεστέραν 
οΰ ποτε καιροΟ ναυλοχήσειν έλέγετο, ταύτης νυκτός έπιβάντες τάς τε 
αγκύρας άνίμησαν καί τά λαίφη τοις άνέμοις διαπετάσαντες άπενόστησαν. 
κατεδίωξαν μέν ουυ όπίσω τούτων νήες ιτυρφόροι καί τριήρεις βασιλικαί 
πλήρεις άνδρών οί τούς έτεροστόμους πελέκεις επί των ώμων άνέχουσι. 

75 καί προσήγγισαν μέν τ φ πλοίω, ούκ είχον δ ' δ τι καί δράσαιεν, καί του 
πνεύματος μέν τήν νήα έπείγοντος, ώς ΐπτασθαι δοκεϊν où ναυτίλλεσθαι, 
άπειπόντες δέ μάλιστα προς τό της νηός Οψος άτεχνώς άναβαϊνον 
άέριον καί τό άπονενοημένον των έμπλεόντων. 

Καί τότε μέν ή πατρίς Βενετία είχε τούτους εύθυπλοήσαντας · κατά 
80 δέ τον έπιόντα ένιαυτόν στόλον κρατύναντες τάς νήσους επήρχοντο, ές 

δέ την Εϋβοιαν είσπλεύσαντες έπολιόρκουν τόν Εύριπον καί μέρος τι 
τούτου κατασχεΐν δεδυνημένοι πυρ τοις οίκοπέδοις υφήψαν. έαρος δ ' 
υποφαίνοντος εκείθεν άνήχθησαν καί πρός τήν νήσον τήν Χίον κατή-
χθησαν. 

85 Έπεί δέ πύθοιτο ταϋτα ó Μανουήλ, στέλλει τόν μέγαν δοίίκα τον 
Κοντοστέφανον Άνδρόνικον περί που τάς έκατόν καί πεντήκοντα 
τριήρεις έχοντα, δτι μηδέ των Βενετικών ó στόλος ήν ένδεέστερος ή 

63 τήν ήμέραν: die 12 mens. Mart. a. 1171 80 έπήρχοντο: mense Sept. a. 1171 
82 in chronologia auctoris ver est a. 1172; revera Venetian! a. 1171 ante hiemem 
Chium advecti sunt 

65—84 ένστάση; — κατήχθησαν: cf. Cinnam. 282, 20—283, 24 85—91 έπεί — 
έκεΐνοΐζ : cf. Cinnam. 284, 4—6 

VA = a, PW, RMDF = b 

63 σημαίνοντα Pa c ISsi om. W 65 κτημάτων: προσόντων χρημάτων W: των 
προσόντων ocCrroïs χρημάτων Sc 66 έκείνοΐζ om. R τό om. W 70 ή: ή 
μάλλον Bekk 74 ϊχουσι Α 75 ούδέν δέ τι δρδσαι γενναΐον ισχύον Ameyp Ρ, 
ubi (δρα) σαι —ϊσχυον i. r. 10 litt.: πράξαι δέ τι άνδρεΐον ούκ είχον Β είχον: 
ίσχυσαν cum b ser. Bekk 76 δοκεϊν: μέν WK 78 έμπλεόντων: πλωτήρων V 
79 Βενετία om. Μ 80 els Ρ 81 έσπλεύσαντες AW 82 τοΟτο R έφήψαν 
Ρ Epit. 83 τήν νήσον Χίον VP κατήχθησαν V: κατήραν cum PW b ser. A 
85 ó βασιλεύξ Μανουήλ Ρ Bekk μέγα MF δοϋκαν PPcRD®» 

75 ούκ ίσχυσαν δέ τι καί (καί om. R) δράσαιεν (δράσαι M) b 83 κατήχθησαν: 
κατήραν PW b Bekk 
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άλλως τό κατεσπουδασμένον εχων καΐ μή κατηκριβωμένον εν άπασι· 
ττρός yàp αγώνα μέγαν καί άνταγωνιστάς 'Ρωμαίους έτοιμασάμενοι εΰ 
άπανταχόθεν ήρμόσβησαν καί συμμαχίδας οΰκ ολίγας υήας έπήγοντο 90 
¿errò της των Σθλαβηνών έκπορισθείσας χώρας έκείνοις. ττρός δέ την | 
πρώτην άποκναίσαντες άκοήν της των 'Ρωμαϊκών νηών άποπλοίας 
παρά κώπην ιζανον πάντες καί κατεδάρθανον. τοίνυν λύσαντες εκ Χίου 
προς ετέρας νήσους μετέβαινον κάκείνων άπανιστάμενοι καί άεί φεύ-
γοντες άλλαις προσέπλεον, ώς πράγματα εχειν κάκείνους τάς νήσους 95 
αμείβοντας καί 'Ρωμαίους εν δεινφ τίθεσθαι ότι μή ευρόησέ σφισιν ό ι 
πλους ή γοϋν άντίπρωροι τοις Βενετίκοις έγένοντο. ώς δέ μέχρι καί 
αύτοϋ Μαλέου πεφθακώς 'Ανδρόνικος ήν διώκων άντικρυς τά άκίχητα 
ή της Άργοϋς όπίσω ποντοπορεύων, πρύμναν κρουσάμενος τω ναυ-
στάθμω προσέσχε της πόλεως. 5 

Οί δέ Βενέτικοι τό διά πολέμων αύτοΤς έπαμύνειν ούκουν προβαΐνον 
όρώντες μετά του ρηγός έσπείσαντο Σικελίας, ϊν' εντεύθεν ευθυωροϊτο 
τούτοις τά της αμύνης καί εχοιεν τόν έπικουρήσοντα, ή ν 'Ρωμαίοι κατ' 
αυτών επίοιεν. ό δέ βασιλεύς ουκ άφροντιστήσας τούτων τών ακουσμά-
των (ήδει γαρ ώς και φαύλη τις αΐτία πολλάκις παρεμπεσοΰσα πολλών ίο 
πραγμάτων ώδινήκει μεταβολάς καί συμφοράς άπέτεκεν υπέρογκους) 
προς τάς προτέρας μετά τών Βενετικών ξυνθήκας άπέβλεψεν, ώς ένήν 
μέν ήγωνισμένος άκυρώσαι τάς μετά του ρηγός Σικελίας τούτων σπον-
δάς· τούτων δέ μή άθετουμένων καί ούτως αυτούς έπεσπάσατο, καί 
άνεξικακίαν αΐτουμένοις καί φιλίαν προσένειμεν. δσα τοίνυν έθιμα ήν 15 
αύτοίς ίσοπολίταις ουσι 'Ρωμαίοις άνανεωσάμενος ούδέ του άποδοϋναι 
γοϋν άπέσχετο όπερ της ουσίας σφών ή βασίλειος γάζα εστεγεν. οί 
δέ τήν κερδαλεωτέραν, ώς αυτοϊς έδόκει, καί οΐ/μενου ν άργαλεωτέραν 

5 προσέσχε: a. 1172 vere 7 έσπείσαντο : a. 1175 mense Sept. 12 άπέβλεψεν: 
a. 1179 

91—S πρός —πόλεως : cf. Cinnam. 284, 13—285, 5 3 διώκων . . .άκίχητα: prov. 
ex Horn. Ρ 75; cf. Ps.-Plut. Prov. Ecl. 13 4 τη; —ποντοπορεύων: fort, prov.; 
cf. p. 99, 31 

VA = a, PW, RMDF = b 

89 yàp om. VW μέγα RM 91 ΣΘλαβίνων Ρ Bekk: ΣΘλαβίνων M 93 
παρά κώπην: παρασκευάζει ν Α έκ της Χίου V: άπό της Χίου Β 94 νήσους: 
νήας R 1 σφισιν : αΰτοίς V 4 όπισωποντοπορεύων V ναυστάθμω : λιμένι 
Bekk 6 έαυτοϊς APW Bekk ές (eîç Ρ Bekk) άγαθόν post OÖKOUV add. APW 
Bekk 8 καί: ώς W ήν: ή V: et Bekk 10 καί om. V Tis om. Bekk 
13 τούτων om. V: έκείνων Ρ 14 έπισπασάμενος As Ρ Bekk IS προσεπινεΐμας 
Ρ Bekk ήν om. Ρ 16 αύτοϊς: τοις Βενετίκοις Ρ 17 σφϊσιν V 18 
κερδαλέαν AP Bekk ώς — άργαλεωτέραν V : καί ώς αύτοΤς έδόκει μήδ ' άργαλεωτέραν 
AW : ώς Ιμττοροι μηδ ' αύτοίς καί βασιλεΐ άργαλέαν Α™βΥΡ Ρ Bekk 

18 ώς — οΰμευοϋν : καί αύτοΐς, ώς έδόκει, οΰκ b 
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τραπόμενοι τον μέν άναδασμόν των οίκείων | χρημάτων χαίρειν είασαν 
20 έμπορικόν τι καΐ δραστήριο ν έννοήσαντες, έκ δέ συμφώνου συνήλθοσαν 

δέκα πρόξ τοις πέντε χρυσίου λήψεσθαι κεντηνάρια άνθ' ών άπώλεσαν, 
καί είχον ταϋτα ουχ άμα, πολλάκις δέ χορηγούμενα. 

VA = a, PW, RMDF = b 

19 άνάδασμον codd. είασαν χαίρειν V 20 Ιμπορικόν: σοφιστικόν Amsyp Ρ Bekk 
21 ε' Μ αν post ών add. F χρημάτων παντοδαπών post άπώλεσαν add. 
APP°W Bekk 22 αύτά W 
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ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

'Αλλ' ούτω μεν καί ταύτα διήνυστο τω βασιλεΐ Μανουήλ. ό δέ 25 
λόγος προβαιυέτω τοις εφεξής καί διδότω τη ιστορία, ώς έκαστου εχει 
καί χρόνου καί τάξεως, επεί γάρ ουκ ήν ήσυχίαν τον σουλτάν άσπά-
σασθαι άπαξ επιτήδειον έαυτώ προς χρηματισμόν καί τοις Τούρκοις δέ 
όλως άνυσιμώτατον γνόντα τό άεί επί τά 'Ρωμαίων δρια έκκεχύσθαι, 
εξεισι καί πάλιν κατ' αύτοΟ βασιλεύς, τά πλείστα μέντοι ουδ' αυτός 30 
εϊα τον Περσάρχην καθεύδειν, άλλ3 δσα | καί θήρα ώμηστήν εφυττνώτ-
τοντα εξηγρίαινεν ύττονύσσων καί του κοίτου άνίστη καί προς μάχην 
ήρέθιζεν. άτάρ ουδ' άνακωχαί πολέμων, ουδ' έκεχειρίαι των άντι-
τάξεων σπονδαί τε καί ξυνθήκαι καί διακηρυκεύματα πρέσβεων άπ-
εϊργον τάς κατ' άλλήλων επελεύσεις καί άπετείχιζον, άλλ' άμφω προς θερ- 35 
μουργίαν όντες επιρρεπείς καί προς πόλεμον ευπετεΐς καί μικρας ενίοτε 
παρεισφρησάσης αΐτίας άλλήλοις άντεπεξήεσαν · καί ή ν έργον αυτοΐςτά 
μάλιστα περισιτούδαστον ή πανοπλίας περίδυσις και ή των ταγμάτων 
συναγωγή καί τό ταΟτα συμπεσόντα διαπληκτίζεσθαι. κατά τοϋτο δέ 
αλλήλων διήλλαττον, δτι ό μέν σουλτάν προμηθευτικός άεί καί βουλευ- 40 
τικός έδόκει τις είναι και τά εργα ποιών μετά σκέμματος καί έτολύπευε τάς 
μάχας πεφυλαγμένως δια των υπ' αυτόν στρατηγών (où γάρ πω τις 
αυτόν έθεάσατο έπί μετώπου ίστάμενον φάλαγγος ή τόν κάματον τοις 
στρατιώταις συνδιαφέροντα), ό δέ βασιλεύς γενναίαν εχων τήν φύσιν 
όξύρροπος εν τοις πολέμοις έδείκνυτο καί τάς διά χειρός πράξεις δρα- 45 
στήριος ήν καί φήμης διαδοθείσης πολλάκις εσβαλεϊν που τους πολε-

2 5 — 176, 4 8 §ΤΓ61 — εξοδον: cf. Cinnam. 291, 8—294, 5 3 1 — 3 3 δσα — ήρέθιζεν: 
cf. supra p. 67, 49—50 

VA = a, P W , R M D F = b 

24 του βασιλέως ante Μανουήλ cum W F add. A 27 τάξεως : πράγματος Bekk 
έπειδή Am8YP P W γάρ Ame : τοίνυν Α τόν σουλτάνον ήσυχίαν W άσπάζεσθαι 
Ρ 28 αύτω V δέ om. V 29 όλως : άλλως AW άνυσιμώτατον όλως V 
31 άφυπνώττοντα Α 32 (τ)ής (κοίτ)ης P I r 34 καί alt. om. M 35 Άπελεύσεις 
M 36 καί alt. om. W 37 τά: τό R : καί V : om. W 38 πραγμάτων W 
39 ξυναγ. et ξυμπ. V τό ταΰτα : τοσαΰτα R 42 πεφυλαγμένως post στρατηγών 
transp. D F Bekk πεφυλαγμένοι Α: -μένα W ττώ: πού F Bekk 43 επί: 
ύπό F 

24 του βασιλέως ante Μανουήλ add. W F : του βασιλέως κυρ P R : κυρ D 40 άεί 
προμηθευτικός Ρ b Bekk 
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μίους και κακώς τιθέναι την ύπ ' εκείνον άρχήν πρώτος εκείνος τόν ϊππον 
ανέβαινε καί άπεθάρρει τήν έξοδον. 

Θελήσας ούν τό Δορύλεον άνακτίσαι ττροσεξήψέ τε και έπέθηξε τόν 
50 βάρβαρον εντεύθεν πρός πόλεμον · δτε καί τήν βασιλέως ες τό Δορύλεον 

άφιξιν άγνοειν πλαττόμενος διαπρεσβευσάμενος τήν αΐτίαν έπυνθάνετο 
καί παρητεϊτο αυτόν έκείθεν άπαναστεΟσαι. ó δέ κέρτομόν τι καί σεσηρός 
ένορών οίς τά του | σουλτάν γράμματα διεξήει έν μέρει δή où του 
τυχόντος έτίθετο Θαύματος, διτως τόν μέχρι και Δορυλέου δρόμον 

55 εκείνου ήγνόησε καί τήν αΐτίαν πλάττεται μή ειδέναι. έπεί δέ και τήν 
πάλιν άνοικοδομείν επεβάλετο, νωτοφορεϊν τούς λίθους άρξάμενος ούτω 
καί τούς άλλους ήρρένωσεν, ώς άτττέρω τάχει τό τείχος άνεγερθήναι καί 
προσεπιβληθήναί οί χαράκωμα εξωθεν καί άνορυχθήναι φρεάτια εσωθεν 
είς πλείονας υδάτων αντλήσεις. 

60 Έν δεινφ δέ οί Πέρσαι τιθέμενοι, είπερ των Δορυλέου πεδίων άπα-
νασταΐεν, έν οίς έθέριζε τά τούτων αΐπόλια καί βουκόλια πόαις ένσκιρ-
τώντα ταΐς λειμωνίτισι, καί δομηθήσεται πόλις και φρουρός έγκαθεσθείη 
φάλαγξ 'Ρωμαϊκή, όλαις ήνίαις κατά 'Ρωμαίων έφέροντο καί τάς έπί 
σιτισμόν εξόδους τηροϋντες τήν ξύλευσιν άνείργον καί άνήρουν τούς 

65 έν χερσίν. ό βασιλεύς δέ τό δεινόν τοϋτο ραόνως Ιάσατο* τακτόν γαρ 
όρίσας καιρόν τοις έπί συλλογή ν έξιοϋσι των αναγκαίων αύτός προ-
σημαίνων τη σάλπιγγι πρώτος του χάρακος άπανίστατο καί ήγεϊτο 
της όδου. ουκουν ούδέ προς βραχύ τών τά έπιτήδεια διφώντων μεθι-
στάμενος ένίοτε περί βουλυτόν ή καί βαθεϊαν έσπέραν έπανέλυεν είς τό 

70 στρατόπεδον. Πέρσαις 5' εμελε μέν καί πολέμων πρός ταΰτα καί συνεχώς 
έκονίζοντο, παρεδίδοσαν δέ καί πυρ! τούς καρπούς καί τάς σκηνάς 
ένεπίμπρων, δπως μή εύποροΐεν 'Ρωμαίοι δι' ών τραφήσονται. 

49 — 177, 87 θελήσας — άπανίσταται: cf. Cinnam. 294, 6—296, 2; 297, 17—20 
57 άπτέρφ τάχει: cf. Nie. Or. 10, 10 

VA = a, PW, RMDF = b 

49 Δορύλαιον constanter Bekk 49—50 άνακτίσαι — Δορύλεον suppl. Ams 49 
έπέθηξε VW: έπέθηκε A: έττέθηρε Ρ: παρέθηξε Bekk 49—50 τό βάρβαρον Bekk 
50 είς πόλεμον έντεΟΘεν Bekk τήν βασ. : τόν βασιλέα Μ 51 πλαττόμενος As : 
έκεΐνος σχηματιζόμενο; AW Sc διαπρεσβευσάμενος om. W 52 αύτόν: τόν 
βασιλέα AW 53 δή om. Ρ où: καί W 54 καί Ρ καί μέχρι τόν W 56 
λίθου?: πλίνθους APCP ούτω; V 59 τών υδάτων Ρ 60 έν om. R 64 
Ικείνωνpost έξόδους add. APW Bekk: αύτων Sc 65 ό om. AW pàov Ρ 66 
ètri: πρός Ρ άπιοϋσι Ρ τών άναγκαίων έξιοΰσιν V αύτός: ώς αυτός R 
67 άπανίσταται V 68 οΰκοϋν om. R μεθιστάμενος A m W : δι - Α Sc 69 ή 
om. V καί om. Ρ 70 έμελλε VARMDF Sc 72 ένεπίπρων AWD 

47 έκεΐνον: Ικείνω (-ων R) b Bekk έκεϊνος om. b Bekk 49 ϋπέτηξε (-ηκε R) b 
68 όδοΰ: έξόδου b Bekk 
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Ό τ έ δέ, πρός έστίασιυ τρα|πομένου του βασιλέας μήλον τε 
περσικόν μαχαιρίορ άπολεπίζοντος, επιδρομή τις άγγέλλεται Περσική 
κατά των τά βιώσιμα συλλεγόντων, καί ρίψας τήν όπώραν αύτίκα καΐ 75 
τον άκινάκην περιζωσάμενος καί περιδύς τόν θώρακα καί τον ΐππον 
άναβάς εξώρμησε. καί οΐ βάρβαροι κατά φάλαγγας ΐστασθαι σχημα-
τιζόμενοι μετ' ού πολύ τούτου εποφϋέντος τήν τάξιν έλυον δθεν άπο-
διδράσκειν πλαττόμενοι τους επιόντας επληττον ύποστρεφόμενοι καί 
τόν της τροπής καιρόν είς τό βάλλειν διατιθέμενοι καί καταβάλλειν τό 80 
επικείμενο ν. ίππος μεν γάρ συχνά κεντρίζεται παράΠέρσαις, ό δέ κόπτω ν 
θαμά τό δάπεδον ραγδαίως φέρεται καί ό Πέρσης τό βέλος εχων εν ταΐν 
χεροΐν οπίσω τοϋτο άφίησι καί τόν όρμώντα φθάνειν φθάσας αυτός 
άνήρηκε καί τόν ήδη καταληψόμενον κατέβαλε ν αίφνης μεταμειφθείς ό 
διωκόμενος είς διώκοντα. 85 

Έπεί δέ άνεπόλισε τό Δορύλεον καί τά είς φυλακή ν τούτου παντοίως 
άπηκριβώσατο, εκ των έκείσε μερών άπανίσταται, είς δέ τό Σούβλεον 
ώς είχε παραγενόμενος άνήγειρέ τε κάκεϊνο καί φρουράς μετέδωκε. καί 
τά λοιπά, ώς ωετο, άρίστως διαπραξάμενος είς τήν βασιλίδα πόλιν 
ύπέστρεψεν. 90 

Ά λ λ ' ούπω χρόνος συχνός, καί αύθις κατ' άλλήλων τάς γνώμας 
έφλέγμαινον. τ ω τοι καί άλλήλοις άντενεκάλουν τε καί προσηπτον, 
βασιλεύς μέν τό πρός τόν εύεργέτην άχάριστον καί τό άμνήμον των 
προηγησαμένων εύποιϊών καί τής είς τό άρχειν των ομοφύλων παν-
τοίας συνάρσεως, ό | δέ σουλτάν τό πρόχειρον είς παρασπόνδησιν 95 
καί τό φιλίας εύκόλως άποπηδδν καί συγχέειν εκ του παραυτίκα τούς 1 
ύπέρ είρήνης τεθέντας θεσμούς καί τό πλείσταις μέν έκεϊνον επαίρειν 
φιλοδωριών ύποσχέσεσι καί βασιλικαϊς ύποσημαίνειν ταύτας γραφαϊς 
καί βαφαϊς, όλίγα δέ χορηγεϊν. 

90 ύπέστρεψεν: ante festum Epiphaniae a. 1176, cf. Cinnam. 298, 18—20 

87—88 e!s —μετέδωκε: cf. Cinnam. 298, 4—9 

VA = a, PW, RMDF = b 

73 μήλόν τε: καί μήλον VN τε: τι DF Sc 76 καί alt. om. V 78 όθεν: είτ* 
Ρ Bekk 79 πάλιν ante ύποστρεφόμενοι add. APW Bekk ύποστρέφοντεξ V 
80—81 τό έπικείμενον καί καταβάλλειν διατιθέμενοι Bekk τόν έπικείμενον APW 
82 δάπεδον: στρατόπεδον WAC 83 άφίστησι W κτείνειν φθάσας V: κτεΐναι 
(κτεϊναι: φθάνει Am«YP) φθάσας AW αύτόν R 84 κατέλαβευ Bekk ό om. 
W 86 παντοίων : τελείως Ρ Bekk 87 Σούβλαιον VDp°B 94 έκείνω post όμοφύλων 
add. APW Bekk 1 τό tt¡s φιλίαΐ D 2 τεθέντας om. V 2—3 έπαίρειν 
έκεϊνον φιλοδωρεών V 3 ταύτας: ταύτα Ρ 

74 άπήγγελτο b Bekk 79 καί om. b 81 μέν om. b Bekk 84 ήδη om. b 
12 van Dieten, Nik. Choo. Hist. 
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5 Διά ταϋτα τοίνυν τάς τε ούσας συνεκρότει δυνάμεις ό βασιλεύς καί 
νεωστί έπί ταύταις άλλας συνέταττεν · εστρατολόγει δέ και ξενικού ούκ 
όλίγον, και τοΟτο εκ τοϋ γένους μάλιστα των Λατίνων καί car1 αυτών 
δή των Παριστρίων Σκυθών. καί δή ες μυριάδας τό οΐκεϊον άριθμήσας 
στράτευμα ώς άφανίσων έπήει τό Περσικόν καί αύτοϊς άναρπάσων 

10 τείχεσι τό ' Ικόνιον καί τόν σουλτάν ληψόμενος υποχείριου καί κατά του 
τραχήλου τούτον ττατήσων εν τ ω ύποθεϊναι δίκην Θρανίδος ταΐς βάσε-
σιν. 

' Αμελεί τοι τ ά προς την εξοδον έτοιμασάμενος εϊσεισι τόν Μέγαν 
Νεών, δς άπό της θείας καί αρρήτου Σοφίας ώνόμασται, καί τό θείον 

15 επικαλείται συνέριθον καί την νίκην αΐτεϊται μεν εκείθεν, où δέχεται δέ, 
ώς τό του πολέμου πέρας υπέφηνε, μετατεθεΐσαν προς τόν άντίπαλον 
άνεφίκτοις ήμίν θεϊκοΐς κρίμασιν. 

Άπάρας ουν της βασιλίδος των πόλεων Φρυγίαν τε καί Λαοδίκειαν 
διελθών άφικνεΐται ες Χώνας, πόλιν εϋδαίμονα καί μεγάλην, πάλαι τάς 

20 Κολοσσάς, την έμοϋ του συγγραφέως πατρίδα, καί τόν άρχαγγελικόν 
ναόν είσιών, μεγέθει μέγιστον καί κάλλει κάλλιστον όντα καί Θαυμασίας 
χειρός άπαντα έργον, εκείθεν έξελάσας είς Λάμπην | ΐκετο καί πόλιν 
Κελαινάς, ενθα του Μαιάνδρου είσίν αϊ εκδόσεις καί ό Μαρσύας ρεΤ 
ποταμός έμβάλλων είς Μαίανδρον καί ό 'Απόλλων έκδειραι Μαρσύαν 

25 εκεί π ο υ λέγεται καθάπερ μύωπι οϊστρηθέντα βιαίω καί περί της άοιδής 
ερίζειν άρξάμενον πρός Απόλλωνα, κάκεΐθεν είς τό Χώμα έλθών τ ω 
Μυριοκεφάλω έφίσταται· φρούριον δέ τοϋτο παλαιόν καί άοίκητον, 
προκληθέν, οίμαι, δ έγένετο ή γεγονός δ προεκλήθη* περί γ ά ρ αυτό 
πολλάκις μυρίαις κεφαλαϊς 'Ρωμαίων εβλήθη Θάνατος, ώς λέξω ν έρχομαι. 

30 Άεί δέ συν κόσμω και τάξει τους σταθμούς ό βασιλεύς ετίθετο βάλλων 
χάρακας καί τάς άπάρσεις σύν λ ό γ ω ποιούμενος καί μεθόδοις στρατη-
γικαΐς χρώμενος, εί καί τήν πορείαν είχε σχολαίαν διά τ ά τάς μηχανάς 

18 àîrâpaç : a. 1176 aestate 

5—24 δια — Μαίανδρον : cf. Cinnam. 299, 13—300, 1 (cuius historiae reliqua perie-
runt) 11 tv — βάσεσιν: cf. Ps. 109, 1 19 πόλιν — μεγάλην: cf. Xen. Anab. 
1, 2, 6 21 μεγέθει — κάλλιστον: cf. Lucían. De Domo 1; Nie. Or. 74, 8 23—26 
ενθα — 'Απόλλωνα: cf. Xen. Anab. 1, 2, 8 

VA = a, PW, RMDF = b 

8 άριθμήσας τό οΐκεϊον V 12 έαυτοΟ post βάσεσιν add. APW Bekk 13 toi : 
καί V Sc άπεισι F 14 άπορρήτου Ρ 15 ού δέχεται : ένδέχεται F 16 τό 
άντίπαλον Ρ Bekk 19 έλθών V sis ΡΜΚΝ Sc : πρόζ VB 20 Κολοσσάς: 
Παλασσά; F 21 ναόν: νεών post κάλλιστον transp. W 22 Λάμτπν F Bekk 
28 έγένετο: έλέγετο V: (έ)γ(έ)ν(ετο) ΑΡ° 30 τάξει καί κόσμω V 31 σύν: έν VR 

16 Πέρσην post άντίπαλον add. b 
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άνέχοντα ύττο ζύγια καί τούς έπί τούτος τεταγμένους, πολλούς όντας 
και άπομάχους πάντας. άλλα καί οί Πέρσαι παραφαινόμενοι δι' άκρο-
βολισμών έπέκειντο καί ττροϊτπτεύοντες την ττόαυ εκειρον τήν ενόδιον, 35 
ώς μή εΐεν τοΤς 'Ρωμαίων ΐτητοις χιλοί, καί τά Οδατα ήχρείουν, ώς μή 
καθαρού σπώεν 'Ρωμαίοι ύδατος, αύτοί μέντοι 'Ρωμαίοι κοιλιακω 
συνισχημένοι νοσήματι κακώς επασχον καί ήν ή νοσηλεία αύτη επι-
βοσκομένη μάλα τό στράτευμα. 

Έπί δε τούτοις έμέλησε μέν τω σουλτάν καί του πολέμου καί | ξυμ- 40 
μαχικόν συνεπορίσατο ίκανόν από τε της Μέσης των ποταμών καί τών 
άνω συμφύλων βαρβάρων, διαπρεσβευσάμενος δε καί ες βασιλέα τά 
προς είρήνην συνθήκας ήτεϊτο καί τών έκείνω βουλητέων, οποία αν καί 
ώσιν, έπένευε τήν περάτωσιν. άπαντες τοίνυν, όσοι πολέμων ουκ 
άμελέτητοι καί μάλιστα δή τών Περσικών καί χρόνω προήκοντες, 45 
έξελιπάρουν τον Μανουήλ άρπάσαι τήν του Πέρσου πρεσβείαν καί μή 
τω κύβω τοΰ πολέμου τάς ελπίδας δλας άποχαρίζεσθαι, άφορώντα μέν 
καί πρός τό τοΰ αγώνος μέγιστον καί τά μή βάσιμα ραδίως τών τόπων, 
α οί αντίπαλοι προλοχίσουσιν, ύποβλεπόμενον δέ ούχ ήττον καί τήν 
τών Τούρκων άκμαιοτάτην πασαν καί εύιππον δύναμιν, μή παρα- 50 
τρέχοντα δέ και τήν νόσον, ή πιέζει τό στράτευμα, ó δέ τοις παρά τών 
πρεσβυτέρων λεγομένοις μηδ' όλως προσσχών, τήν δ' άκοήν δλην 
άνοατετάσας τοις εξ αίματος αύτω προσήκουσι καί τούτων μάλιστα 
όπόσοι σάλπιγγος ένυαλίου ήσαν άπεριήχητοι καί τήν κόμην άγλαοί καί 
φαιδροί τά πρόσωπα και κλοιοϊς χρυσέοις και περιδερραίοις διαφανέσιν 55 
έκ λίθων τηλαυγών καί μαργαρίδων τιμαλφών τους τραχήλους περι-
δεόμενοι, τούς πρέσβεις άπράκτους άπέπεμψεν. 

Ό δέ σουλτάν ούκ άνήκεν αύθις τά προς είρήνην διαλεγόμενος. 
έπεί δέ έώρα μή προχωρούσας τάς συμβάσεις, άλλα καί βασιλέα αύτόν 
κατά τό Ίκόνιον άποκρινεΐσθαί οί μεγαλαυχούντα, προκαταλαμβάνει 60 
τάς δυσχωρίας, αϊ κλεισώρειαι του Τζιβρίτζη κατονομάζονται, ας καί 
ήμελλον 'Ρωμαίοι μετά τήν άπό του Μυριοκεφάλου παριέναι άπαρσιν, 
κάκεΐσε τάς οικείας παραβύει φάλαγγας, | ώς άντιτάξαιντο 'Ρωμαίοις 

42 τά ττρός είρήνην: Luc. 14, 32; 19, 42 47 τώ κύβω: cf. Nie. Or. 19, 20 58 
τά πρός είρήνην: cf. lin. 42 

VA = a, PW, RMDF = b 

34 άκροβολισμού 
V 35 τήν pr. om. V έφόδιον D 36 ϊττττοΐζ om. V 38 συνεχόμενοι Aac Se: 
συνισχόμενοι DF Bekk ή om. Bekk 41 ξυνεττορίσατο V 42 els Bekk τά: 
τάζ AP°PRMDF Bekk 43 Ικεΐνων βουλευτέων R 49 προσλοχήσουσιν V: 
ττρολοχήαουσιν AWRMDF 51 δέ pr. om. W 58 αύθις: αύτοΐς V 60 τόν 
Ίκόνιον F όπτοκρίνεσθαι Ρ 61 κλεισώρειαι VA : κλεισοΰραι Ρ Bekk : κλεισούρα 
WRMDF : κλεισούρας Β Τζυβρίτζη Β Bekk 62 εμελλον V Sc τήν Ms 

dirò : έκ V : om. Μ τοΰ om. RDF Bekk 

12» 
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αύτίκα δή παριοϋσιν. εστί δέ ό τόπος ούτος επιμήκης ούλων εχων 
65 όρώυ ύπερβολάς, κατά μέν τό βόρειον κλίμα ύποκαταβαίνων τοϋ 

ανάντους ήρέμα είς γήλοφα και προς ευρείας κοιλαινόμενος φάραγγας, 
κατά δέ θάτερον μέρος είς προτομάς προνεύων πετρών καΐ είς κρημνώδεις 
σύμπας αναστάσεις παρερρωγώς. 

'Επί τοιαύτης ουν έλαύνειν μέλλων όδοΟ ούδέν τι τω στρατω συν-
70 οίσον προμηθευσάμενος φαίνεται· ούτε γαρ τό πολύ τών σκευοφόρων 

άπεσκευάσατο ή yoOv τάς άμαξας εκποδών εθετο, αϊ τάς τειχομάχους 
εφερον μηχανάς, ούτε μην άπεπειράσατο σύν εύζώνω τάγματι άπώ-
σασθαι Πέρσας πρότερον έκ τών άμφιλαφών εκείνων καΐ όρειαίων 
παρόδων καί λειδναι ούτω τω στρατω τήν δίοδον, αλλ' ώς εϊχεν έπΐ 

75 πεδινών ποιούμενος την πορείαν, ούτω κάπί της τρυμαλιδς εκείνης 
συνθλίβεσθαι εϊλετο, καίπερ άκοη προειληφώς, μετά βραχύ δέ καί τους 
οφθαλμούς έχων αύτοπείρως πιστουμένους τά άκουόμενα, ώς οί βάρ-
βαροι κατειληφότες τάς άκρωρείας επίθωνται καί ώς πδσαν μέν φαρέτραν 
έκπωματίσουσι, παν δέ βέλος άφήσουσιν, όπως 'Ρωμαίους τροπω-

80 σάμενοι του πρόσω βαίνειν έπίσχωσιν. 
Έπήγεν ουν ούτω τάς φάλαγγας βασιλεύς, ή ν δέ τότε μην ò Σε-

πτέμβριος. προηγοϋντο δέ του στρατού μετά τών οικείων τάξεων οί 
δύο uioì τοϋ 'Αγγέλου Κωνσταντίνου, δ τε ' Ιωάννης καί ò 'Ανδρόνικος, 
ò Μακροδούκας Κωνσταντίνος και ò Λαπαρδας 'Ανδρόνικος, μετά δέ 

85 τού I τους τό μέν δεξιόν έπεϊχε κέρας ό του βασιλέως γυναικάδελφος 
Βαλδουίνος, τό δ' άριστερόν ò Μαυροζώμης Θεόδωρος, έπί τούτοις 
εΐποντο τά σκευοφόρα καί τό οίκετικόν αϊ τε φέρουσαι τάς έλεπόλεις 
όμαξαι, μετά δέ βασιλεύς αύτός καί δσον επίλεκτο ν, μεθ' ους όπισθο-
φύλαξ ών 'Ανδρόνικος ό Κοντοστέφανος. 

90 ' ΕπεΙ δέ ήψαντο τών δυσβάτων πορειών, τά μέν περί τούς υίούς του 
'Αγγέλου καί τον Μακροδούκαν καί τον Λαπαρδδν τάγματα διεληλύ-
θεσαν άπείρατα κακών αί γαρ πεζικά! δυνάμεις προβεβλημέναι διεσό-
βουν τούς βαρβάρους έκ τών γηλόφων άνασειράζουσαι, έφ' ών άπό 

81 ήν e tc . : sc. die 17 mens. Sept. a. 1176 (cf. B Z 27 [1927] 2 8 8 — 2 9 0 ) 

VA = a, PW, RMDF = b 

6 4 α υ λ ό ς V 6 6 ή ρ έ μ α o m . R 6 7 π ρ ο τ ο μ ά ς : ττρονομάς W 6 8 σύμττας o m . R 
ά τ τ ε ρ ρ ω γ ώ ς V : π ε ρ ι ε ρ ρ ω γ ώ ς Ρ B e k k 6 9 μ έ λ λ ω ν έλαύνειν Ρ B e k k 7 2 ά π ε π ε ί ρ α τ ο 
F 7 3 τούς Πέρσας Ρ B e k k όρείων B e k k 7 6 παρειληφώς V δέ om. W 
7 6 — 7 7 Ι χ ω ν καί τ ο ύ ς ό φ θ α λ μ ο ύ ς B e k k 7 7 ί χ ω ν o m . R α ϋ τ ο π ε ί ρ ω ς A m « : α ύ τ η 
π ε ί ρ α Α τ π σ τ ο υ μ έ υ ο υ ς α ύ τ ο π ε ί ρ ω ς V 7 8 ι τροειληφότες A a c W : κ α τ ε ι λ η φ ό τ ε ς 
pac : προκατειληφότες A s Ρ » 0 B e k k 8 0 βαίνειν: ττροβαίνειν P W B e k k έπίσχουσιν 
W 81 ό om. P a c W Σεπτέβριος RMD : abbrev. A P W F 82 προηγούνται V 
8 3 Κωνστ. τ . Α γ γ έ λ ο υ W 8 4 έττ' αύτοΐς post Μακροδούκας add. Ρ B e k k 87 
τοϋ στρατεύματος post οίκετικόν add. A P W Bekk 90 τοΰ om. A W : hab. Sc 91 
διεληλύθεισαν Bekk 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:10



Bekk 234/5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Ç' 181 

του ôpouç καθηκόντων έπιστάντες έμάχοντο, κάπΐ τό άναντες παλίμ-
ποδας άνεστοίβαζον. τάχα δ' αν καί τα έφεπόμενα τούτοις στρατεύματα 95 
παρήλθοσαν άπαθώς τάς των Περσών έπισυστάσεις, εϊπερ έργον εθεντο ι 
'Ρωμαίοι συμφράξασθαι καί τοις προηγούμενος έφέττεσθαι τάγμασι καί 
δια των τοξοτών άνέκοπτον τών επικειμένων Περσών τά όρμήματα, νυν 
δέ αυτοί τε της συνεχείας κατημελήκασι καί οί Πέρσαι πλείονες έπι-
βρίσαντες από τε τών υψηλών έπί τα ταπεινά καί προς τό πρανές έκ 5 
τών γηλόφων ύποκαταβάντες διαζευγνύουσι τάς τάξεις συρραγέντες 
παραβολώτερον · καί τρέπονται τους περί τον Βαλδουινον καί πολλούς 
μεν τιτρώσκουσιν, ουκ όλίγους δέ άναιρουσιν. ενθα δη ό Βαλδουίνος 
πονηρά τά καθ' αυτόν όρων τάγματα καί άτονώτερα, ώστε διελεΐν 
τους πολεμίους καί παρελθειν, καί πάντοθεν πιεζόμενος άναλαβών ίο 
ιππέας τινάς είς τάς φάλαγγας διελδ | τών Περσών, κυκλωθείς δέ υπό 
τών πολεμίων αυτός τε κατακαίνεται καί οί σύν αύτω πίπτουσιν άπαντες 
άλκής ?ργα καί χειρός γενναίας παράστημα ένδειξάμενοι. 

Έκ δέ τούτου πλειον έπαρθέν τό βάρβαρο ν απόρους πάντη 'Ρω-
μαίοις έποίουν τάς τροχιάς καί βύζην νενησμένοι άπεΐργον τήν πάροδον. 15 
οί δέ ' Ρωμαίοι οία έν στενώ χωρίω είλούμενοι καί άλλήλοις περιπίπτοντες 
où μόνον δρδσαί τι κακόν ούκ είχον τούς πολεμίους, άλλά καί τοις 
έπιπορευομένοις προσιστάμενοι άχρείους κάκείνους έποίουν είς τό 
άμύνασθαι. όθεν καί ρδον ύπό τών επικειμένων αύτοϊς εθνησκον* καί 
ην ούδέ μία τις έπιβοήθησις άπό τών ούραγούντων ταγμάτων ή έκ 20 
βασιλέως αύτοΟ ή ύποχώρησις καί παρέγκλισις έπί θάτερα· αί γαρ 
δμαξαι κατά μέσον έλκόμεναι ύπονοστήσαι μέν ουδαμώς εΐων τάς 
προηγουμένας τάξεις καί μετατάξασθαι πρός τό χρήσιμον, τοϊς δέ μετά 
του αυτοκράτορος στρατεύμασιν ώσττερ άντίφραγμα γινόμεναι τήν ές 
τά πρόσω πορείαν άπετείχιζον. 25 

"Επιπτε τοίνυν βοϋς έκ τοξεύματος Περσικού καί παρ' αύτω βοώτης 
άπέψυχεν. ίππος καί αναβάτης όμοϋ κατεβέβληντο. αί σήραγγες 
μεσταΐ σωμάτων προυφαίνοντο. τά άλση τών πεσόντων πεπλήρωτο. 

27 ϊτττΓΟζ — κατεβέβληντο : cf. Exod. 15, 1. 21; Agg. 2, 22 

VA = a, PW, RMDF = b 

2 συναπτώΐ post προηγουμένου add. APW Bekk 4 τε om. F 6 άποκαταβάντες 
V διαζευγνύουσι Am«: διαλύουσι AP 7 τόν om. AWRMDF Sc 8 δέ: δ ' W 
δή: δή καί V 9 κατ' αύτόν VN τάγματα : πράγματα A»c: δηλαδή τά 
στρατεύματα Am«: πράγματα καί τά στρατεύματα et om. καί PW Bekk 10 
πάντοτε W 14 βάρβαρον : πολέμιον R 15 άπεΐργον τήν πάροδον: έπεζύγουν 
πδσαν πάροδον Ρ 18 ε[ς : πρός V 19 άμύνασθαι VR: άμύνεσθαι rei. Bekk 
έπικειμένων : έπιφυομένων Ameyp Ρ 21 παράκλισίξ ? Pa c : παρέκκλιση Bekk 22 
έλκόμεναι: έλισσόμεναι AmePW Bekk 24 dbç Ρ 28 τά: καί W 

9 τάγματα: στρατεύματα b 13 παράστημα: παράδειγμα b Bekk 
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αιμάτων ρύακες προύβαινον κελαρύζοντες. αίμα συυεφύρετο αΐματι, 
30 τω των υποζυγίων το βρότειου. ούτως ήν δεινά τά έκεϊ και πδσαν 

υπερβαίνοντα συγγραφή υ. ώς ούν ούτε ττροχωρεϊν Ιξήν καΐ το άνα-
ζεϋξαι δε άλλως άδύνατον (oi γαρ ΤΤέρσαι καί κατά νώτου έγέ | νοντο 
και τά πρόσω έποίουν άβατα), όσα καί θρεμμάτων άγέλαι 'Ρωμαίοι 
περί σταθμούς τάς δυσχωρίας έκείνας έφθείροντο. 

35 Άλλα καί εϊ τι που γενναίου φρονήματος έπήν είσέτι αύτοίς ή θυμοϋ 
κατά των αντιπάλων ύπολέλειπτο ζώπυρον, καί τούτο σβεσθέν άφήρητο 
καί άπέλιπεν αυτούς τό πρόθυμον τέλεον έκ του τούς πολεμίους ύπ ' 
όψιν άγειν αύτοϊς ετερον συμφοράς έπεισόδιον, αιχμή περιπαρεΐσαν την 
Άνδρονίκου του Βατάτζη κεφαλήν, ήν δέ ούτος άδελφιδούς μέν τω 

40 βασιλεί Μανουήλ, άττέσταλτο δέ μετά στρατιάς, δσηπερ εκ ΤΤαφλαγόνων 
καί της εν Πόντο) Ήρακλείας εστρατολόγητο, τοις ΆμασεΟσι Τούρκοις 
άντιταξόμενος. 

Φήμαις τοίνυν τοιαύταις ò βασιλεύς καί άπευκταίοις τοιοϊσδε θεά-
μασι τό λογιζόμενον σνγχυθείς καί τήν του ανεψιού προτεινομένην 

45 όρων κεφαλήν καί τό του κινδύνου, έν φ συνείληπτο, προορώμενος 
μέγεθος άθυμία συνείχετο καί άφασία πέσσων τό άλγος καί κωφοίς, δ 
λέγεται, δάκρυσι τό πένθος άφοσιούμενος τό μέλλον έκαραδόκει καί την 
γνώμην άμφιρρεπής έδείκνυτο. 

Τά δέ γε προπορευθέντα 'Ρωμαίων τάγματα τάς επισφαλείς έκείνας 
50 οδούς άπαθως διελθόντα ένηυλίσαντό που καί χάρακα εβαλον γηλόφου 

λαβόμενα άσφάλειαν εκ μέρους βραβεύοντος. 
Οί δέ ΤΤέρσαι τό παν είσέφερον της σπουδής τά περί τον βασιλέα 

καταπαλαϊσαι στρατεύματα, ώς εϊ τό πλεϊ | στον κατατροπωθείη καί 
κράτιστον, κάκεΐνα ραδίως παραλύσειν οΐόμενοι · καθά καί επί δράκοντος 

55 όρώμεν γινόμενον, της γάρ κεφαλής συντριβείσης καί ó λοιπός συν-
νεκρουται ολκός του σώματος, ή καί έπ' ακροπόλεως, ταύτης γάρ 
εξαιρεθείσης καί ή λοιπή πόλις ώς κατάκρας άλοΟσα τά οϊκτιστα πέπονθε. 
καί βασιλεύς μέν πολλάκις άπεπειράσατο τούς βαρβάρους μεταστήσαι των 

46—47 κωφοϊς . . . δάκρυσι: epigraphice notum, cf. LSJ s. ν . κωφός 57 κατάκρας 
άλοΟσα : cf. Horn. Ν 772 sq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

32 δέ om. Ρ άλλως: όλως R ήν post άδύνοττον add. AW 
33 πρόσω : κατά πρόσωπον V 33—34 περί σταθμούς 'Ρωμαίοι V 34 τάς : καί W 
35 αύτοίς : σφίσιν Ameyp Ρ ή : ή καί Ρ 36 ύπολέλειπται Α 37 τέλεον om. ΥΒ 
38 αύτοίς Am«yP: έκεΐνοις AW περιπαρεΐσαν αίχμή W 39 τοϋ ante Άνδρ. add. 
FN Bekk 39 Βατάτζου AWRMDFKN Sc 42 άντιταξάμενος R 43 άπευκ-
τέοις Bekk τοιοϊσδε As: τηλίκοις AW 45 κεφαλήν όρων R 49 προωδευ-
κότα As Ρ 50 οδούς: άτραπούς Ameyp Ρ Bekk άπαΟώς om. ΥΒ 52 περί: 
κατά W 53 εϊ om. WM 54—55 καί — γάρ om. V: καθώς καί έπΐ τον} όφεως γί-
νεται hab. Β 58 ό δέ βασ. VB 58—59 άπεπειράσατο των . . . όδων τούς 
βαρβάρους μεταστήσαι Bekk 
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έκεισε δυσπαρόδων όδών καί πολύς ήν έγκείμενος τοις O t t 5 αύτόν έξ-
ομαλίσειν την δίοδον· ούχ όρων δέ τά κατά σκοπόν προβαίνοντα καί 60 
ώς άπολεϊται ούδέν μείον καί μένων κατά χώραν, οία των Περσών 
έπικρατεστέρων αεί γινομένων ώς έξ ύπερδεξίων μαχομένων, έσβάλλει 
προς τούς ενώπιον αύτώ πολεμίους μετ' ολίγων των άμφ' εκείνον, καί 
τοις λοιποΐς δέ ύποτίθησι σώζειν σφδς, ώς έκαστος δύναται· μηδέν γάρ 
χρηστόν έκ των έν όψει κατανοείν. 65 

Καί βασιλεύς μέν ώς έκ γαλεάγρας της τότε αύτόν διειληφυίας 
έξώλισθε φάλαγγος μετά τραύματα πολλά καί μώλωπας συνεχείς, ους 
από ξιφών επλήγη καί κορυνών ύπό τών περιστάντων αύτόν Περσών, 
έπεί καί ούτω δι' όλου του σώματος τετραυμάτιστο, ώς τόν μέν θυρεό ν 
περί που τούς τριάκοντα έχειν έμπεπηγότας διψητικούς αίματος όϊστούς, 70 
αύτόν δέ μηδ' άνορθώσαι δλως δύνασθαι περιτραπεϊσαν την κόρυθα. 
πλην καί ούτω παρά δόξαν τάς τών βαρβάρων διέδρα λαβάς, ύπό θεού 
φρουρηθείς του και επί κεφαλήν πάλαι Δαυίδ έν ημέρα πολέμου έπι-
σκιάζοντος, ώς | αύτός φησιν ό φιλόψαλμος. τά δ' άλλα τάγματα 
χειρόνως έπασχον άεί δόρασι περισταδόν λελογχωμένοις νυσσόμενα 75 
καί βέλεσιν έκ του σχεδόν διαμπερές έλαυνόμενα καί υπ ' αλλήλων έν 
τ ω σνμπίπτειν διαφθειρόμενα. εΐσί δ' οι καί ταύτην μέν απαθείς παρ-
ήλθον τήν φάραγγα καί τούς έπ' αύτής ισταμένους Πέρσας έσόβησαν, 
προελθόντες δέ καί της μετ' έκείνην άψάμενοι σήραγγος ύπό τών έκεισε 
πολεμίων άπώλοντο. είς γάρ κοιλάδας έπτά ταφρώδεις πάσας και 80 
άγχιτέρμονας ή πάροδος εκείνη διέσχιστο, εύρυνομένη βραχύ καί 
συμπτυσσομένη πάλιν πρός τό στενόπορον · καί ήσαν αύται παρά τών 
Τούρκων ακριβώς έφεστώτων τηρούμεναι. άλλ' ούδ' ό λοιπός χώρος 
τών πολεμίων εσπάνιζε καθαρώς, άλλ' άπας τούτων πεπλήρωτο. 

Τότε δέ καί ανέμου πνεύσαντος καί θϊνα βαθεΐαν έκ της έκεισε ψαμ- 85 
μώδους μετεωρίσαντος γης σύρδην έμπίπτουσαν άμφότερα συμπεσείν 
έγένετο τά στρατεύματα καί ώς έν νυκτομαχία καί σκότει ψηλαφητώ 
άλλήλοις προσφερόμενα τοις έχθροϊς τούς φίλους έπικατέσφαττον καί 

73 τ ο υ — έπισκιάζοντοξ: cf. Ps. 1 3 9 , 8 87 σκότει ψηλαφητώ : cf. Exod. 1 0 , 2 1 

VA = a, PW, RMDF = b 

60 τήν om. W δέ: 8έ καί W 61 καί om. Bekk 66 βαρβαρική? post 
διειληφυΙαζ add. A P W Bekk 67 καί μετά μώλωπας APW 68 συνεττλήγη 
W κορυνών: σιδηρέων κορυνών A P W B e k k : κορ. σιδ. Sc αϋτώ W R : αυτών 
Μ τυπτόμενος post Περσών add. A P W Bekk 69 ώ; μέν τόν θυρεόν W 72 
διέδρα etiam Sc: διέδρασε APW 73 καί om. VB 74 'Ρωμαϊκά post άλλα 
add. APW Bekk 75 άεί: έν R 77 φθειρόμενα D άπαθώζ Ρ 78 
φάλαγγα P W έπ ' : ύιτ' W 80 έτττά κοιλάδας Bekk 82 στενότερον Ρ 
86 ξυμπεσεϊν V 87 έγένοντο W 88 προσφερόμενοι Ρ κατέσφαττον AB 
88—89 καί ούκ etiam Β : ο ύ δ ' ν 
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ούκ ήυ εξ ομοφύλου διακρίνει ν άλλόφυλον, αλλά Πέρσαι καί 'Ρωμαίοι 
90 συμβεβλημένοι και καθ' όμογενών έσπώντο τ ά ξίφη καί τον προσιόντα 

κατέκαινον ώς πολέμιον, ώς τάς τάφρους τάφον ενα γενέσθαι καί ττάμ-
μικτον πολυάνδριον καί σκήνωμα κοινόν 'Ρωμαίων τε καί βαρβάρων καί 
ί π π ω ν καί βοών καί όνων άχθοφορούντων. 

"Επεσον ούν άριθμώ πλείους 'Ρωμαίοι καί πλείστοι μάλιστα των 
95 έκ τοΟ γένους τ ω βα | σιλεϊ καί τούτων οίς πολύ το έπίσημον. ώς δέ ή 
ι κόνις ελώφησεν ή τε άχλύς Ικείνη καί ή άορασία διεσκέδαστο, ώπτάνοντό 

τίνες (φευ του απευκταίου πράγματος καί οράματος) εως ΐξύος καί 
τραχήλου συνισχημένοι τοις πτώμασιν, οι καί χείρας μέν ίκέτιδας 
ώρεγον καί σχήμασιν έλεεινοϊς και φωναΐς γοερόν ΰπηχούσαις προυκα-

5 λουντο τους παριόντας είς άρωγήν, ούδένα δέ τόν άμύνειν δυνάμενον 
είχον ουδέ τόν σώζοντα· πάντες γ α ρ οίς επασχον έκεΐνοι τήν οίκείαν 
προτυπούμενοι σνμφοράν τόν περί ψυχής τρέχοντες άκούσιοί τίνες ήσαν 
άνοικτίρμονες καί ώς τάχους είχον σώζειν έαυτούς εσπευδον. 

Ό δέ Μανουήλ σκιάν ύπελθών άχλαδηφοροΟντος δένδρου άνελάμ-
10 βανεν έαυτόν καί καμοΰσαν συνέλεγε τήν ίσχύν, μή έχων υπασπιστή ν 

συνιστάμενον, μή δορυφόρον έπισπόμενον, μή σωματοφύλακα έφεπό-
μενον. Ιδών δέ τις αυτόν καί οίκτείρας έκ του τ ω ν Ιππέων τάγματος, 
καί ούτος των άφανών καί πολλών 'Ρωμαίων, έφίσταταί οί προθύμως 
κατά προαίρεσιν καί διακονεΐν αίρεϊται τ ά δυνατά, δθεν καί τήν κυνέην 

15 έτέρωσε βαλλομένην τ η έκείνου έφήρμοσε κεφαλή. 
Έ ν φ δέ καθ' δ είρήκειμεν δένδρον ό βασιλεύς άνεκώχευεν, έπιδραμών 

τις Πέρσης έφεϊλκε τούτον του χαλινού κατά πολλήν του κωλύσοντος 
έρημίαν· ό δέ πλήξας αύτόν κατά κεφαλής τ ω του δόρατος τμήματι, 
δ είχεν ετι έν ταϊν χεροϊν, είς γήν εβαλε. μετ' ού πολύ δ ' ετεροι Πέρσαι 

20 ζωγρίαν έλεΐν όριγνώμενοι έ π ' αύτόν ΐενται, ραδίως δέ καί τούτους | 
έώσατο · βασιλεύς μέν γ ά ρ το του συνεστώτος ίππότου δόρυ άγκοινη-
σάμενος διαπείρει ενα τών έπιόντων εως καί είς αύτόν θάνατον, αύτός 
δέ ό Ιππότης τό ξίφος σπασάνεμος άποκαρατομεϊ ετερον. 

Συναλισθέντων δέ περί τόν βασιλέα έτέρων όπλοφόρων δέκα 'Ρω-

7 τόν — τρέχοντες: cf. ρ. 24, 25 

VA = a, PW, RMDF = b 

89 όμόφυλον R άλλά: άλλά καί R 'Ρωμαίοι καί Πέρσαι Μ 91 Ινα τάφον 
Α Sc 92 κοινόν om. R 93 άχθηφορούντων Bekk 94 πλείστο« om. V Bekk 
95 τοΟ om. V: hab. Β 1 ή alt. om. D F Bekk 2 άπευκτέου Bekk 7 καί 
post ήσαν add. W 9 6 δέ βασιλεύς Μανουήλ Bekk άχλαδηφόρου Ρ 10 
έλεγε W 11 μή alt. V: μηδέ cum PW b ser. A -φυλακοΰντα Ρ 12 κατοικτ. 
V 13 καί — 'Ρωμαίων om. Ρ 14 καί alt. om. V 16 είρήκαμεν VR 19 
φαλλέ Bekk 23 δ" ό Ρ Bekk 24 δέ : δέ καί Bekk 

11 μή alt.: μηδέ PW b Bekk 
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μαίων, εκείθεν μετέβαινε, συμμϊξαι γλιχόμενος τοις προηγησαμένοις 25 
τάγμασιν. άλλ' αύθις μικρόν τι προβάς υπό τε Τούρκων της πρόσω 
πορεία? είργεται καί τοις των πεσόντων ούχ ήττον νεκροί? άπερύκεται, 
οι περί τάς οδούς αίθριάζοντες άπέφραττον αύτάς σωρηδόν κείμενοι, 
μόλις δέ τά έκεϊ δυσπόρευτα χωρία καί τον έγγύς που παραρρέοντα 
χείμαρρον διελθών, ενιαχοϋ των Θνησιμαίων επιβαίνων καί τούτων 30 
ύπερθεν ίππαζόμενος, αθροίζει και άλλο τι στίφος 'Ρωμαϊκόν κατά Θέαν 
αύτοϋ συνδραμόν· δτε καί άναβλέψας όρδ τοις όφθαλμοϊς τον έπ' 
ανεψιά γαμβρόν, τον Καντακουζηνόν Ίωάννην, ενα προς πλείονας 
άμιλλώμενον καί άνδρείως αύτοίς προσφερόμενον καί περιβλεπόμενον 
μέν, ει τις επαρήξων έκείνω έλεύσεται, έκ δέ του μηδένα τον άμύνοντα 35 
παρεστάναι μετά βραχύ πίπτοντά τε καί σκυλευόμενον. 

Οί δέ τούτον άπεκτονότες Πέρσαι, ώς είδον παριόντα τόν αυτοκράτορα 
(ούδέ γάρ ήν λαθεΐν), συγκροτηθέντες είς σπείραν ώς είς θήραμα μέγα τόν 
βασιλέα επήεσαν · φοντο yàp αύτίκα δή μόλα τούτον αίρήσειν ή άναιρή-
σειν. ήσαν δ' ούτοι πάντες Άραβίοις εποχοι ΐπποις καί κατά θέαν των 40 
πολλών ύπερφέροντες · όπλισμοις τε γάρ έκπρεπέσιν έκάζοντο | καί 
τούς ίππους εΤχον ήσκημένους άλλοις τε κόσμοις λαμπροτάτοις, αλλά 
δή καί έπαυχενίοις άγλαΐσμασιν έκ τριχών συγκειμένοις ίππείων ες ίκανόν 
καθιεμένων καί περιηρτημένους έχουσών ήχητικούς κώδωνας, βασιλεύς 
δ' άναστήσας τών περί αυτόν τά φρονήματα τήν των πολεμίων επέλευ- 45 
σιν εύπετώς άποκρούεται, άεί δέ κατά βραχύ προβαίνων τοις εμπροσθεν 
καί νΟν μέν πολέμου νόμω, ενιαχοϋ δέ καί άναιμωτί παριππεύων τούς 
Πέρσας, άλλους επ' άλλοις συνιόντας καί πάντας συλλαβείν αύτόν 
σπεύδοντας, τρισάσμενος εφίσταται καί άσπάσιος τοις προωδευκόσι 
τάγμασιν ού μάλλον περί αύτοίς δυσχεραίνουσιν ή έπ' αύτφ μή φαινο- so 
μένορ άγωνιώσιν. 

Οΰπω δέ συμμίξας τούτοις, άλλ' έκεϊσε ετι ών, ένθα ποταμόν πα-
ραρρέειν ό λόγος εϊρηκε, δίψει συνέχεται· καί δή αιτείται τών παρ-
εστώτων τινά λαβόντα ύδρεϊον ύδωρ άρύσασθαι καί αύτφ άποκομίσαι 
πιειν. σπάσας τοίνυν του ύδατος όσον αν τήν έκείνου έδίανεν ύπερφην 55 

55 έδίανεν ύπερφην: cf. Horn. Χ 495 

VA = a, PW, RMDF = b 

26 τών Τούρκων APW Sc 27 πορείας : χορείας V 29 
έκεϊσε RDF Bekk 30 χείμαρρον : ποταμόν Β Bekk 33 πλείονας V : πλείους 
cum PW b ser. A 35 έλευσεΐται Ρ 38—39 του βασιλέως R 39 ώετο F 
41 εύ(πρεπέσιν) Ρ^Μ11 44 καθιεμένων : καταβαινόντων V παρηρτημένους VAac 

Sc έχόντων V 45 τών om. RK 47 νόμω πολέμου DF καί alt. om. V 
49 σπεύδοντας A m W : πειρωμένους AW Sc 54 αύτω : ol APW Bekk 55 τοϋ 
om. W 

28 προκείμενοι b Bekk 33 πλείους PW b Bekk 34 διαμιλλώμενον b Bekk 
42 ήσκημένους είχον Ρ b Bekk 45 τά τών περί αύτόν φρονήματα b Bekk 
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τό λοιπόν έξέχεεν, οία μή του ποθέντος ήδέως διά τοΟ οισοφάγου 
κατολισθαίνοντος. πολυπραγμονήσας δέ τό ποτόν καΐ λυθρώδες τούτο 
κατανοήσας ωμωξε καί είπε μή ευτυχώς άπογεύσασθαι του των Χρι-
στιανών αίματος, παρεστώς δέ τις άνήρ ιταμός καί θρασύς, ώς εδειξε, 

60 καί τοΟ τότε καιρού δυσκολώτερος άνερυθριάστως εφησεν ,,άπαγε, 
βασιλεΰ, οΰκουν ταΰτα, ουχί· où yàp vöv πρώτως, άλλα ττάλαι καί 
•πολλάκις καί εις κραιπάλην καί άγαν ακραιφνής Χριστιανικών αίμάτων 
κρατήρ έκεράσθη σοι, κα | λαμωμένω τε καί έττιφυλλίζοντι τό υπήκοο ν." 
ούτω δ' ίλαρώς τόν κακήγορον εκείνον καί λοίδορον ύττήνεγκεν άνθρω-

65 ττον, ώς εΐ μή ήν άκούων μηδ' εχων ελιγμούς εν τ ώ στόματι. 
'Ορών δέ και τούς θησαυροφύλακας θυλάκους διασπωμένους ύπό 

Περσών καί κατά γης χεόμενον καί άρπαζόμενον τόν εις νόμισμα κεκομ-
μένον χρυσόν τε καί άργυρον ένήγε τους συνόντας 'Ρωμαίους έπεισπε-
σεΤν τοις βαρβάροις καί κτήσασθαι τα χρήματα Περσών δικαιότερον. 

70 συστάς δέ αύθις εκείνος άνήρ διελοιδορειτο άναιδώς βασιλεΐ τοιαύτα 
κελεύοντι ,,έχρήν" λέγων „εκουσίως καί πρότερο ν διδόναι 'Ρωμαίοις 
ταυτί, ουχί δέ πάντως νυνί, δτε ή κτήσις δυσχερής και μεθ' αίματος, 
εϊ δ ' αυτός έστιν ισχύος άνήρ, όποιος εύχεται είναι, ή γούν άναξυρίδα 
περίκειται, τοις χρυσοσύλαις συρραγείς Πέρσαις καί συγκόψας τούτους 

75 θαρραλεώτερον έπανασωσάτω 'Ρωμαίοις τά άρπαζόμενα". έσιώπα δέ 
κάπί τούτοις τοΤς ρήμασι μή υ π ' όδόντα γρύζων μή τονθορύζων, αλλά 
φέρων τήν τοΰ κερτόμου προπέτειαν ώς Δαυίδ πάλαι Σεμεεί τήν αύθά-
δειαν. 

Όψέ δέ καί ό Κοντοστέφανος 'Ανδρόνικος αβλαβής παρήν, δς 
so ώπισθοφυλάκει, καί ετεροι τών δυναμένων μέγα παρά τ ω Μανουήλ 

άπλήγες συνδεδραμήκασιν. 
Έπεί δέ νύξ επήλθε καί σκότος ήμέρας διάδοχον τόν πόλεμον επαυ-

σεν, άδημονών άπας καθήστο ΰπτίω τω της χειρός κοίλω ρίψας τήν 

65 μή — στόματι : cf. Ps. 37, 15 73—-74 άναξυρίδα περίκειται : prov. mihi graece 
aliunde non notum 77 ώς — αύθάδειαν : cf. 2 Regn. 16, 10 

VA = a, PW. RMDF = b 

56 τού μή R 57 δέ om. W λυθρώην Ρ 59 αίματος : τάγματος Α εδειξε: 
Ιοικε W a e 62 άγαν ακραιφνής V: άκραίφνώς cum PW b ser. A 63 τε: μέν W 
64 Ιλαρώς : ίκανώς F λοίδορον : λήρον V 65 εϊ om. R 66 καί om. V 67 
καί άρπαζόμενον om. V: άρπ. hab. Β 68 χρυσίον D τε om. VP a c άνήγε R 
έκεϊνος: ό λήρος έκεΐνος APs c W Bekk 72 όπότε Bekk 73 είναι εύχεται V 74 
χρυσοσύλοις V 75 θαρσαλεώτερον R 'ΡωμαΙοις: σφΐσι Υ 76 μή alt.: 
μηδέ Bekk 

62 άγαν άκραιφνής : άκραιφνώς P W b Bekk 64 κατήγορον W b Bekk 73 έστιν 
ισχύος post άνήρ transp. b Bekk 80 ώπισθοφυλάκει: ήγεϊτο τών τελευταίων 
τάξεων b Bekk 
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κεφαλήν καί τόν ενεστώτα κίνδυνον | φανταζόμενος ού τοις ζώσι συν-
έταττεν έαυτόν, καί μάλισθ' δτι τόν χάρακα περιτρέχοντες διαπρυσίοις 
άνεκάλουν φωναϊς οί βάρβαροι τους ομοεθνείς αύτοίς, οΐ κατά χρείαν ή 
μετάθεσιν πίστεως προς 'Ρωμαίους πάλαι προυχώρησαν, καί παρήνουν 
έξελθεϊν αύτονυχί του στρατηγ ίου ώς άπολουμένων άρδην εωθεν 
αύτίκα τ ώ υ εν αύτω. διενυκτέρευον ου ν 'Ρωμαίοι κατά φήτρας καί 
λογάδας φίλας συναγειρόμενοι, βαπτόμενοι πρός ώχρον υ π ό δέους, εις 
οίον τ ά πέταλα τ ω ν δένδρων κατά καιρόν τόν φυλλοχόον μεταμορφά-
ζεται. 

Αυτός δέ ό κρατών άγενεστάτας βουλάς ώδινεν. ώς δέ ταύτας 
άποτεκών είς άκοήν τ ώ ν συν έκείνω εξέφερε καί ήν τ ό ύφηγούμενον 
λαθραία φυγή καί τ ώ ν τοσούτων ψυχών είς αίχμαλωσίαν καί θάνατον 
εκδοσις, εκπλήττει τους άκροωμένους καί πλέον τόν Κοντοστέφανον, 
ανδρός άλλοφρονοϋντος καί περιστρεφομένου σκοτοδίνη άτεχνώς 
φθεγγόμενος ρήματα, ου μόνον δέ οί προς σκέψιν τ ο υ ποιητέου συν-
ελθόντες βαρέως ήνεγκαν τ ά ήνωτισμένα, άλλα καί τις εξωθεν έστώς 
της σκηνής έκ τ ώ ν ά γ ν ω σ τ ω ν στρατ ιωτών , ώς τ ό βασιλικόν ες ους 
έδέξατο σκέμμα, υψώσας τήν φωνήν καί δ ιωλύγιον άνοιμώξας ,,φεϋ", 
εΐπεν , ,όποϊα καί δή ό βασιλεύς 'Ρωμαίων είς νοΰν εβάλετο". καί πρός 
εκείνον τήν του λόγου στρέψας όρμήν ,,ούχΐ σύ" φησιν ,,ό δια της 
έρήμης ταύτης καί στενής όδοΟ εκθλίψας ήμδς καί εις άπώλειαν διηθήσας, 
ή μάλλον οίονεί τινι δλμω έκπιέσας τοις | συμπίπτουσι τούτοις σκοπέλοις 
καί τοΤς πεσοΟσιν άτεχνώς εφ' ήμδς δρεσι; τ ί ήμϊν καί τ ή κοιλάδι τ α ύ τ η 
του Κλαυθμώνος καί τ ω στομίω τ ο υ άδου άντικρυς καί τ ώ παρελθεϊν τάς 
άνωμάλους ταύτας καί τραχείας τροχιάς; ή τί ίδιον έπάγειν τοις βαρ-
βάροις έπίκλημα εϊχομεν, οι τούς χώρους τούτους τους στενούς τε καί 
βίαιους καί σκολιούς περικαθίσαντες ήμδς έσαγ-ήνευσαν; καί νυν δ π ω ς 
καταπροδίδως ώς π ρ ό β α τ α σφαγής τοις έχθροΤς;" τούτοις μαλαχθείς 
τήν ψυχήν είτ ' ου ν εως καρδίας δηχθείς είς έτέραν ετράπετο καί τ ή ν 
κατά τόν καιρόν εκείνον έλδν ειλετο. 

11 τοις — όρεσι: cf. Luc. 23, 30 11—12 κοιλάδι κλαύθμωνος : Ps. 83, 7 16 
•πρόβατα σφαγής: Ps. 43, 23 

VA = a, PW, RMDF = b 

86 ομογενείς V 87 'Ρωμαίους: πολεμίους R προυχώρησαν πάλαι Bekk 88 
έλθει υ W 89 oí 'Ρωμαίοι V φρήτρας Di>c Bekk 90 φίλας: φιλάδας Μ: τοις 
φύλοις φίλα Am«: τοις φίλοις φίλα Ρρ° Bekk ais om. R 91 πέτηλα V 95 
τών om. Bekk 1 πλέον : μάλλον Bekk 2 ώς ante άνδρός add. Bekk 
άλλοφωνοϋντος A 3 φθεγγομένου DF 5 καί τών πλείστων post αγνώστων 
add. AmsP Bekk 6 φωνήν: κεφαλήν D άνακράξας V 7 καί pr. 
suppl. Ds δή καί F Bekk 8 τρέψας V 9 καί στενής ταύτης DF διηθήσας: 
έλάσας V: συντρίψας Β 10 τούτοις om. F 11 έφ' ημάς άτεχνώς V 14 
έπέγκλημα V: έγκλημα Β 17 έτέρας V 
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Άλλ ' ό σπέρμα εγκαταλείπωυ πάλαι τ ω 'Ισραήλ, ίνα μή εις τέλος 
20 άφαντωθείη τό οίκεΐον κληρούχημα ώς Σόδομα γεγονός καί όμοιωθέν ώς 

Γόμορρα, ό παιδεύων καί πάλιν ΐώμενος, ó πατάσσων και ζην ποιών, 
ό μή την ράβδου των άμαρτωλών έπί τον κλήρο ν των δικαίων έών, 
ούτος καί τότε τό άγιον έθνος κατοικτειρήσας καί μή άπώσασθαι θελήσας 
είς τέλος κάμπτει τήν του σουλτάν ψυχήν εις άξύμφυλον ελεον, τό καινό-

25 τατον, καί δς τήν του βασιλέως άρετήν αίδούμενος πρότερον, τότε καί 
ταϊς έκείνου συμφοραϊς έπικλδται· ή γοϋν ό δια Χουσί τήν Άχιτόφελ 
άκυρώσας βουλήν καί τάς φρένας άλλοιώσας Άβεσαλώμ, ώς τοις καθ' 
εαυτού καί χείροσιν έπαγάλλεσθαι, αυτός καί τότε τον Περσάρχην 
έξέκρουσε του καθήκοντος, παρασυρείς γαρ ούτος | ταϊς των μεγιστά-

30 νων αύτοΰ ύποθημοσύναις, οιπερ άπήντλουν άμφοτέραις έκ βασιλέως 
κατά τον της είρήνης καιρόν τά χρήματα, πέμψας πρεσβείαν ειρηνικά 
διαλέγεται καί τήν συνομολογίαν ώς πρώην αύθις έπιζητεί, ττροφθάυωυ 
οίον προαιρετώς, τοΟ Κρείττονος έποτρύνοντος, τόν άναγκαστώς είς 
τάς συμβάσεις βλέψαντα δνακτα. 

35 Οί δέ δή Πέρσαι μήπω τών κατά σκοπΌν τ ω σουλτάν άπεκφαν-
θέντων άμα εω προσήλαυνον ώς κυκλωσόμενοι 'Ρωμαίους καί ώσπερ 
όψο ν ευτρεπές καί καθ' όρμήν μίαν, οία θήρες, λαφύξοντες, ή ώς εγκατα-
λελειμμένα φά καί νοσσιάν ερήμην άπάξοντες. περιστείχοντες τοίνυν 
τόν χάρακα τους έντός κατετόξευον, κύκλω περιελαύνοντες καί βαρ-

40 βαρικώς άλαλάζοντες. βασιλεύς ούν έγκελεύεται ' Ιωάννη τ ω του Άγγέ-

36 άμα εω : die 18 mens. Sept. a. 1176 

19 ό — "Ισραήλ: cf. Is. 1, 9 είς τέλος άφαντωθείη: cf. Ez. 22, 30; al. 20—21 
ώς — Γόμορρα: cf. Is. 1, 9 21 ô (pr.) — ποιών: cf. Deut. 32, 39 22 ό —έών: 
cf. Ps. 124, 3 23—24 μή — τέλος: cf. Ps. 43, 24 26—28 ό — έπαγάλλεσθαι : 
cf. 2 Regn. 17, 1 sqq. 30 άπήντλουν άμφοτέραις cf. Zenob. 1, 98; Diogen. 2, 
77 b; Karathanasis 94 37—38 ώς — άπάξοντες: cf. Is. 1 0 , 1 4 

VA = a, PW, RMDF = b 

19 Is Ρ 20 οίκεΐον : έκείνου Bekk 22 μή om. W έών ante τών άμαρτωλών 
transp. V: ante τών δικαίων AW 23 θέλων P W 24 του om. Ρ 25 δς: 
yoöv δ ye Ρ 26 ή γοΰν: εϊτ' οδν Ρ 'Αχιτόβελ F Bekk 27 'Aß.: ώς 
Βεσαλώμ F : τοϋ Άβεσαλώμ Bekk ώς: Ιν Μ 28 έπαγγέλλεσθαι AP a c WDF 
Bekk 29 ύποσυρείς Ρ 30 άμφοτέραις om. D F 31 τά om. W είρηνικήν 
Μ 32 συνομολογίαν καί αΟΘις ώς πρώην V 33 προαιρετικούς Ρ ές Bekk 
34 συμβάσεις: συμβουλάς R : συμβιβάσεις F 35 ά(π)εκ(φ)αν(Θέντων) Dp°: 
έκπεμφθέντων ? D 8 0 : έκπεφανθέντων F : άποφανθέντων Ν : έκφανθέντων Bekk 37 
εύπρεπές W R M F K λαφύξωντες V: λαφύζοντες Α: φυλάξοντες W 38 περιστάντες 
V 40 ουν V P F Sc: γοΰν AWRM: μέν oöv D: τοίνυν Ν έντέλλεται V 

22 εις τέλος ante έών add. et 24 είς τέλος : έπίπαν b Bekk 36 ώσπερ: ώς b 
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λου Κωνσταντίνου υίώ μετά του συνόντος αυτώ τάγματος τοις Πέρσας 
προσβάλει ν · ό δέ κατά τή ν βασιλική ν έπιταγή ν άναστελεϊν τούς Τούρκους 
πειράται, ουδέν δέ τι δράσας γενναΐον παλίνστροφος γίνεται, έκ δέ 
τούτου ό Μακροδούκας Κωνσταντίνος την ύ π ' αυτόν εξάγει στρατιάν 
έκ των έφων στρατολογουμένην ταγμάτων· άλλά καΐ ούτος μικρόν τι 45 
φανείς ύπενόστησεν. 

Ό δέ γε σουλτάν πέμπει προς βασιλέα Γαβραν τά πρώτα των παρ' 
αύτω τετιμημένων καΐ φκειωμένων μάλιστα, τό δ 'άπότοϋδεοΐτε Τούρκοι 
έκ παραγγελίας του προσβάλλειν περιστάδην άπέ | στησαν και 'Ρωμαίοι 
του έπεξέρχεσθαι λήγουσιν. όφθήναι δέ τ ω βασιλεί μέλλων Γαβρας 50 
βαθείαν και βαρβαρικήν απονέμει προσκύνησιν και άμα ϊππον προσ-
άγει δώρον έκ του σουλτάν Νισαΐον άργυροχάλινον έκ των φατνι-
ζομένων είς πομπάς καί περιμήκη άμφήκη μάχαιραν καί λόγον κινεί περί 
σπονδών, διομαλίσας πρότερον λόγοις άπαλοΐς την έπΐ τοις συμβδσιν 
Οπεμφαινομένην άχθηδόνα του βασιλέως καί καταστείλας τό του πάθους 55 
φλεγμαϊνον, οΐά τισιν έπάσμασιν, οΐς προς τό ους έκείνω ύπεψιθύρισε 
ρήμασι. θεασάμενος δέ Γαβρδς ην είχε στολάδα έπΐ του θώρακος βασι-
λεύς, την χροιάν χολοβάφινον, ,,ούκ εύσύμβολον τό χρώμα τοϋτό" 
φησιν, ,,ώ βασιλευ, αλλά καί λίαν κατά τήν ώραν του πολέμου ταϊς 
άγαθαΐς τύχαις άντιπρδττον." αυτός δ ' έπί τοις είρημένοις βραχύ καί βο 
βεβιασμένον μειδιάσας τήν έπιθωράκιον στολήν άποδύς έκείνω δίδωσι 
πορφύρα καί χρυσώ διηνθισμένην. τον δ' ϊππον καί τό ξίφος δεξάμενος 
έγγράφους τίθεται τάς σπονδάς καί τήν χείρα τούτοις βραβεύει, ένήν 
δέ τ ω γραμματίω καί άλλα μέν δσα ό καιρός έπέταττε κατά μηδέν 
άκριβολογούμενος, άλλά δή καί τό καταστραφήναι τά φρούρια τό τε 65 
Δορύλεον καί τό Σούβλεον. | 

Ούτως ούν εύρηκώς τον βάρβαρον τά προς είρήνην αληθώς λαλή-
σαντα καί μή έπ ' όργήν δόλους διαλογιζόμενον αΐτεΐται δι' άλλης 

67 τά Trpòs είρήνην: Luc.l4, 32; 19, 42 

VA = a, PW, RMDF = b 

41 έκείνω V Am8YP Ρ Bekk 43 πειράται : έττείγετοη A μηδέν V 47 σουλτάν 
hic etiam W ττρός : παρά V τόν post Γαβραν add. APW 48 καί ώκειωμέ-
νων suppl. post αύτφ P m « καί post Τοϋρκοι add. F 50 ύπεξέρχεσθαι Bekk 
51 προσκύνησιν: τιμήν καί προσκύνησιν Bekk 54 Aôyoïç πρότερον Υ 55 
ύποφαινομένην V 57 έπιθωράκιον Am«YP Ρ 59 τήν ώραν : καιρόν Am«rPP 60 
τούτοι; post είρημένοΐξ add. APW Bekk τι post βραχύ add. A P W Bekk 61 
βεβιασμένον: ένσύσσημον ή έπιπολέμιον Am« τήν έπιθωράκιον : τήν ένσύσσημον 
ταυτηνΐ et i. mg. γρ. τήν έπιπολέμιον Ρ 64 γράμματιΡ 65 άκριβολογούμενα V 
66 Σούβλαιον VB : Σούβλον R 68 αΐτεϊται VP : αίρεϊται AWRMDF Sc Bekk: ζητεί Β 

43 καί post τι add. b Bekk 47—48 τά πρώτα των παρ' αύτφ τετιμημένων τά 
μάλιστα (μάλιστα: μέγιστα Bekk) b Bekk 52 έκ τού σουλτάνου om. Ρ b Bekk 
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όδοΟ πορευθήναι καί μή την αύτήυ άναμετρήσειν αύθις, ην εβάδισε 
70 πρότερου, έκκλΐναι tous πεσόντας βουλόμενος· οί δέ της όδου ηγεμόνες 

κατ' αύτό τούτο μάλλον έττί την έκεϊσε προήγον, !ν' όφθαλμοΐς οίκείοις 
έπόψοιτο τά οικτρότατα έκεϊνα θεάματα, καΐ ήν yàp αληθώς δακρύων 
άξια τά όρώμενα, ή αληθέστερο ν είπεΐν, μείζω του άνακλαυσθήναι δια 
τό του κακοϋ μέγεθος, α! τε yàp φάραγγες ες ΐσόπεδον άνέβαινον και αϊ 

75 κοιλάδες είς κολωνούς άνηγείροντο, και τά άλση τοις θνησιμαίοις έκε-
κάλυτττο. άπας δε κείμενος αποσύρεις ήν τό δέρμα της κορυφής, πολλοί 
δέ καΐ τούς Ιθυφάλλους άπεκαυλίσθησαν. έλέγετο δέ τους Πέρσας τοϋτο 
τεχνάσασθαι, ίνα μή του άκροβύστου ò έμπερίτομος διαστέλλοιτο καΐ 
ή νίκη ούτως εϊη άμφιπαλής καί άμφήριστος, ώς έξ έκατέρων των στρα-

80 τοπέδων καταβληθέντων πολλών, ουδείς τοίνυν άντιπαρήλθεν, άλλά 
μέγα πάντες άνέκλαυσαν καί όνομαστί τούς άπολωλότας εταίρους καί 
συνήθεις έκάλεσαν. 

Άλλ1 ενταύθα του λόγου γενόμενος εκείνο εχω είπεΐν, ώς δυσ-
φύλακτον τό μέλλον τοις άνθρώποις ήμϊν καί ούκ αν τις ραδίως έξανα-

85 λύση τό επιόν, ει μή τω τό θείον εκ λιπα | ρίας ίλεωθέν άπώσαιτο τά 
δεινά ή έκ τούτου εις τοϋτο μετακλινεϊ καταμιγνύον τό της κινήσεως 
άκραιφνές καί τω φιλανθρώπω καπηλεϋον τό άκρατον. βασιλεύς μεν 
γάρ ήνίκα ήν κατά Περσών εκστρατεύειν προθέμενος, έδόκει καθ' ύπνους 
όραν ώς είς στρατηγίδα νήα έμβάς αυτός τε καί συχνοί τών επιτηδείων 

90 τήν Προποντίδα άνελέγετο, αίφνης δέ συμπεσεΐν τά έξ Εύρώπης καί 
'Ασίας όρη, ώς άφανισθήναι μέν της νηός θραυσθείσης τό έμπλέον άπαν, 
αύτόν δέ μόλις έκδοθηναι τ η χέρσω ταϊς χερσί νηχόμενον. καθ' ήν δέ 
ήμέραν τών επισφαλών εκείνων επέβαινε τρίβων άνήρ τις προσελθών 

94 αύτω δίγλωττος, τό γένος 'Ρωμαίος, τούπίκλην Μαυρόπουλος, δόξαι 
ι οί εφατο κατ' όναρ τον εκ του Κύρου παρώνυμον vaòv είσελθεϊν, έν δέ 

τω ίλεοϋσθαί οί τήν εΙκόνα της θεομήτορος φωνήν εξικνουμένην εκείθεν 
ένωτισθήναι λέγουσαν ώς ,,άρτίως έν μεγίστοις μάλιστα κινδύνοις ό 

81—82 όνομαστί —έκάλεσαν: forte alludit ad Horn, ι 65 86—87 τό — άκραιφνές: 
cf. Ps. 74, 9; 1er. 25, 15; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 

70 πρότερον: πρότριτα V 72 έπόψει Μ γάρ ήν Bekk 74 èç om. W 
75 ás V άνεγείροντο F 76 κορυφή; : κεφαλή; VRU Sc Bekk 77 ίθυφάλλους 
Ρ Bekk: ίθυφάλουζ rei. 78 διαστέλληται V 79 ούτω; om. V 80 
ycopls δακρύων καί στεναγμών post τοίνυν add. Β Bekk παρήλθεν R 81 
όνομαστω; V 83 γινόμενο; R 84 έξαναλύσει RM: -ξη Bekk 85 έττιόν: έτειόν R 
μή τφ: μήττω RKN 86 κινήσεως : φύσεω; R 87 φιλανθρώπω : άνθρώπω R 
άκρότατον Μ μέν V: cum PW b om. A 90 τε καί V 92 μόγι; V 93 εβαινε 
V 94 έκεΐνων Μαυρόπωλο; APWRM: abbrev. DN 3 μάλα PR 

72 βασιλεύ; (-λεΐ R : κατά Μ) post έττόψοιτο add. b Bekk 74 ε!; b Bekk 87 μέν 
om. PW b Bekk 
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βασιλεύς," καί ,,τίς άπελεύσεταί μοι τούτω συνέριθος;" είρηκότος δέ 
τίνος άοράτως ,,άπελθέτω ó Γεώργιος" ,,νωΟής ούτος" είπειν, κάκείνου 5 
δέ πάλιν έπενεγκόντος ,,άπίτω ό Θεόδωρος" καί προς τοΟτον άπα-
νήνασθαι καί τέλος μετά περιαλγείας φθέγξασθαι ώς ουδείς προ-
φθάσει τό φυόμενον κακόν, καί ταΟτα μεν ούτω. 

Μετά δέ τό ύποκαταβήναι τάς δυσχωρίας ένέκειντο καί πάλιν οί 
Πέρσαι 'Ρωμαίοις εκ των όπισθεν έπιφαινόμε | voi · μεταμέλω γάρ ίο 
έλέγετο πληγή ναι τόνΤΤέρσην, δτι τό εν χερσίπαρήκε θήραμα, κάντεΟθεν 
ένδοΟναι τοις οίκείοις έκεϊνα έπιοϋσιν ένδείκνυσθαι, δσα καί προ των 
σπονδών έξήν διαπράττεσθαι. ού πανσυδί δέ καί ώς ήνίκα τα δυσ-
έμβολα χωρία 'Ρωμαίοι διήρχοντο, οί Τούρκοι παρείποντο, άλλά κατά 
διαλείπουσας συμμορίας έπηκολούθουν · οί γάρ κράτιστοι καί πλείστοι 15 
ταϊς των σκύλων ώφελείαις εμφορτοι γενόμενοι τής οϊκαδε φερούσης 
ήψαντο. πλην καί οι παρεπόμενοι εκείνοι πολλούς διέφθειρον, καί τούτους 
μάλιστα, όπόσοι τραυματίαι τε καί απόμαχοι, καίπερ του βασιλέως 
τούς πολεμικούς των ήγεμόνων καί δραστήριους ούραγείν επιτάξαντος. 

Ώς δέ κατά τάς Χώνας παρεγένοντο, άσμενοι έκεϊσε τό γόνυ έκαμψαν, 20 
ώς ούκέτι τούς πολεμίους όψόμενοι. βασιλεϊ δέ καί τούτου έμέλησεν, 
Ικάστω καχεκτοϋντι στατήρα διαδοϋναι άργύρεον νοσοκομίας έφόδιον 
πρόσκαιρον. καταβάς δέ εις Φιλαδέλφειαν ή μέρας τινάς έκεϊσε διέτριψε 
την τοΟ σώματος διάθεσιν άνακτώμενος καθηρημένην οίς έπεπόνθει 
κατά τον πόλεμον. 25 

Προεκπέμψας δ' αγγέλους τά συμβεβηκότα ταΟτα τοις Κωνσταντι-
νουπολίταις παρίστα, νυν μέν ταύτοπαθή πως έαυτόν 'Ρωμανώ τω 
Διογένει κατονομάζων, έπεί καί ούτος ό βασιλεύς κατά των Τούρκων 
έξενεγκών ποτε πόλεμον τό τε πολύ τής στρατιάς άπεβάλετο καί αύτός 
συλληφθείς άπήχθη αιχμάλωτος, νυν δέ τάς μετά του σουλτάν σπονδάς 30 
ύπεξ I αίρων καί κάτωθεν τής έαυτού σημαίας μεγαλορρημονών αύτάς 
περατώσαι, άνέμω άναπεπταμένης καί προς τό τών αντιπάλων άφο-
ρώσης μέτωπον ώς φόβου έμπίπτειν καί τρόμον αύτοΐς. 

28—30 έπε! — αιχμάλωτο;: cf. ad p. 31, 5—7 33 φόβον — αύτοϊζ: cf. Exod. 
15. 16; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 

5 ό om. VPMKNB Bekk 6 Si om. VAWB έπενεγκότος W D « F : άπενεγκόντος R 
ό om. P B Bekk 11 θήραμα: θέαμα A 13 έξήν om. W δέ om. D 14 
χωρία om. W 14—15 κατά διαλειπούσας : κατατταραλειττούσας W 17 διέφθει-
ραν AM 19 έτπτάγματο; W 28 τών om. V : hab. Β 29 πόλεμόν ποτε DF 
30 του om. Μ 32 περατώσαι Ρ Bekk: περατώσειν rei. 33 μέτωπον: 
πρόσωπον V έπιπίπτειν RMD : άντιπίπτειν F Bekk 

7 καί τέλος : τέλος δέ b Bekk 8 έκείνω post φυόμενον add. b Bekk 
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Ού μήυ άλλά τό μέν Σούβλεου έπιπαριών κοττά τό σουλτάν δοκούν 
35 αύτός καθαιρεί, τό δέ γε Δορύλεον ούδαμοϋ. όθεν στείλας ό σουλτάν 

πρεσβείαν των τε συνθηκών αυτόν άνεμίμνησκε καί θαυμάζειν έλεγεν, 
όπως μή ές δευρο καθήρηται τό Δορύλεον. ό δέ όλίγα τοις κατ' ανάγκην 
γενομένοις τον νουν προσέχει ν είπών κατεδαφίσαι δη τό Δορύλεον ούδ' 
άκροις ώσί τταρεδέχετο, έκεινο άτεχυώς των της TTuöias προς τον Έπ ι -

40 κυδίδην επών άποτεμόμενος καί αίνέσας ,,όμνυ, έπεί θάνατος γε καί 
ευορκον άνδρα μένει," τά δέ εφεξής, ä φασιν ούτω, παρεπισχών, ,,άλλ' 
όρκου πάϊς εστίν ανώνυμος* ούδ' επι χείρες ούδέ πόδες, κραιπνός δέ 
μετέρχεται, είσόκε πασαν συμμάρψας όλέση γενεήν καί οϊκον άπαντα, 
άνδρός δ ' εύόρκου γενεή μετόπισθεν άμείνων." 

45 Ό δέ γε Πέρσης μοΐραν άπόλεκτον της δλης αυτοί) στρατιάς άπο-
διελών, εις χιλιάδας είκοσι προς ταις τέσσαρσι μετρουμένην, καί στρατη-
γόν αύτη τον άτάπακαν έπιστήσας πέμπει τάς άχρι θαλάττης πόλεις 
καί χώρας πορθήσοντα, φείσασθαι μηδαμη μηδεμιδς επισκήψας άπο-
κομίσαι τε αύτω ύδωρ θαλάττιον καί κώπην καί ψάμαθον. ό δέ τά 

50 έπιτεταγμένα διδούς | πέρατι τάς Μαιανδρικάς έπιών πόλεις έδήου 
οίκτρώς, έσβολάς άκηρύκτους καί έφόδους άπροόπτους τιθέμενος, παρε-
στήσατο δέ καί τάς Τράλλεις την πόλιν καί την κατά Φρυγίαν 'Αντι-
όχεια ν τά ΛοΟμά τε καί τον Πεντάχειρα καί ετερ' άττα έρύματα κατά-
κρας έλών έσκύλευσεν. όδω δέ προϊών καί τάς παραθαλαττιδίους 

55 έλυμήνατο χώρας. 
Βασιλεύς δέ ταύτα ένωτισάμενος άλλαις τε πλείσταις μεθόδοις έχρή-

σατο καί δη καί τω μή έπί βυκάναις καί σάλπιγγι τής σκηνής παριέναι 
,,ού χρεία" λέγων „τοιούτων άρτι τινών, άλλά τόξων καί δοράτων, 
Ινα τούς μισούντας ήμδς, οΐ (κατά Δαυίδ είπείν) ήχησαν καί ήραν 

60 κεφαλάς, τών 'Ρωμαϊκών άποπεμψώμεθα χώρων." καί αύτός μέν τήν 
είς τούς πολεμίους άπαραι ούδαμώς έδικαίωσε, στέλλει δέ τον άνεψιόν 

35 — 197, 6 όθεν — άπαίροντας: haec facta sunt a. 1177—1179 

39 άκροι; ώσί: fort. prov. 39—44 έκεΐνο — άμείνων : cf. Her. 6, 86 γ 2 59 
ol — κεφαλάς : cf. Ps. 82 ,3 

VA = a, PW, RMDF = b 

35 γε om. VW 36 πρέσβεις V 38 γινομένης V : γινομένοις R 39 Έτπκυκίδην 
V 40 γε: τε D 41 μένει δνδρα Bekk δ' V 44 6J om. W 46 ττρός: 
σύν W τέτρασι V 47 άτάπακαν: γρ. τον Χαρήν (Χαρήν Ρ) Am« Pme: 
άτάπακον Sc Bekk 47—48 πέμπει—έπισκήψας om. R 48 καί χώρας om. V: 
tab. Β μηδαμώς μηδεμιας ΜΚ: μηδεμ\3ς μηδαμή V 50 έπιτετραμμένα V 51 
είσβολάς V άπροόπτους om. V 52 Τράλεις codd. 53 τά Λούματα καί R 
£τερά τε DF: έτεράττα rei. 54 παραθαλαττίους V Sc 57 βυκάνοις APWDFSc 
Bekk: βυκάνης R: βυκίνοις Μ: βουκίνων Β προϊέναι Bekk 58 άρτι τοιούτων 
WB 59 κατά τόν Δαυίδ V 60 χωρών Bekk τήν om. PW 
40 αίνέσας: είπών b 
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Ίωάννην του Βατάτζην, τ ώ δραστηρίω áv δέοντι χρώμενον, τον Δούκαυ 
Κωνσταντίνου, νεανίαν άρτι ύπηνήτην και κατά τώυ φυτώυ τά εύγευή 
καρπογονεΐν προ ώρας έπαγγελλόμενον, ετι δέ του Άσπιέτην Μιχαήλ, 
πολλά παραιυέσας αύτοΐς σύυ ευβουλία καΐ τάξει το πραχθησόμευου 65 
άπαν ττοιεϊν, irpò δέ τούτων μή προσττελάσαι παυτάπασι τοις βαρ-
βάρου, εΐ μή πείρα γνοΐεν άκριβεϊ πρότερον, όπόσοι εΐεν το πλήθος καΐ 
ώς υικωευ αυτούς μαχεσάμενοι. 

Kai Πέρσαι μεν πέρας της έφόδου τήν Θάλατταν Θέμενοι μετά πλείστης 
ότι λείας άνέλυον κάκεϊνα κείροντες, οίς κατά τήν κάθοδον ού προσ- 70 
έβαλον· οί δ ' άμφι τον Βατάτζην τάς δυνάμεις άναλαβόντες, δσαις τε 
I αυτούς ó βασιλεύς έφωδίασε καί δσαι κατά πάροδον ξυνελέΥησαν, 

ήλαυνον εύθύ του Ύελίου καί του Λειμμόχειρος των πολιχνίων, καθ' â 
περί ποταμω τ ω Μαιάυδρω πάλαι ποτέ γέφυρα περιήγετο. έπεί δέ 
οί σκοποί, οϋς άρα ό Βατάτζης κατέστησε κατά πάσας τάς όποιοϋν 75 
φερούσας όδούς, άπήγγελλου τήν των Τούρκων άυάζευξιυ καί ώς ού 
πρόσω ήδη είσίν έφορμώντες, εις δύο άποτμηματίσας τήν στρατιάν τό 
μέν πλέον ταύτης εις λόχους καθίστησι κατά τάς όδούς, ας τέμνειν ήμελλε 
τό πολέμιου, τό δέ λοιπόν ές τάς μετά τήυ παλαιάυ γέφυραυ εκβάσεις του 
ποταμού διασπείρας προσμέυειν έκέλευε μερίδος τινός από των Τούρκων 80 
περαίωσιν, και τηνικαϋτα μηδ' δλως κατορρωδείν, άλλα θαρραλέως 
προσυπαντδυ. 

Καί ó μέν, ώς άμειυόυ οί έδέδοκτο, ούτω δή τό οικείου διεσκεύασε 
στράτευμα· οί δέ Τούρκοι ώς ε'ίχουτο του διαβαίυειυ, έξ ύπερδεξίωυ 
βαλλόμενοι τ ω ποταμω έπωθοΟυτο καί άπεπυίγουτο. ό δέ γε άτά- 85 
πακας μετά τώυ άμφ' αύτόυ εύοπλοτάτωυ είς λόχου συσπειραθείς καί 
συστραφείς άγχωμάλως 'Ρωμαίοις συμπλέκεται, και τό άυτίμαχον 
εντεύθεν κακώσαι βουλόμευος καί τοις όμογευέσιυ έκεχειρίαυ διδόυαι της 
του ποταμού περαιώσεως, ώς μή φθάυειυ εκάστου προθυμουμέυου 
βραδεία μέυ ή διάβασις γίυοιτο, δεινή δέ ή των σφαλλομένων απώλεια. 90 
έφ' ίκανόν μέν ou υ άντισχών εκθύμως έμάχετο ανδρείου φρονήματος καί 

VA = a, PW, R M D F = b 

62 καί ante τόν Δούκαν add. Ρ Bekk τόν Δούκαν om. V B δούκαν Bekk 64 
Μιχαήλ om. V B 65 αύτοίς: σφΐσι V 68 νικώμεν F μαχόμενοι V 70 ού 
om. D F 72 ό om. V P : hab. Β Sc 73 Ύελλίου V Λειμάχειρος Ρ : Λειμόχειρος 
Μ: Λιμόχειρος Ν Sc 74 παρά ποταμω V : περί τόν ποταμών Β τω om. P a o 

75 όπηοϋν A W M D F 76 διάζευξιν W ώς om. W 77 ήδη om. V 78 
ταύτης: αύθις F ήμελλε τέμνειν Bekk Ιμελλε V 80 μετά της αιχμαλωσίας 
post Τούρκων add. Β Bekk 81 θαρσαλέως V 83 δέδοκτο D F Bekk δή : 
δή καί AWM διατεταχε V : έσκεύασε Α: διεσκέδασε ΡΜ 84 είχον RM 85 
τώ ποταμω έπωθοΰντο As : εις τόν ποταμόν συνωθούντο cum W b ser. A άτάπακας : 
γρ. Χαρής AmK 86 εις λόχον om. V 88 δούναι V 89 προμηθουμένου D F 
90 γένοιτο W δέ: δέ καί AW 

74 ποτέ om. b 85 είς τόν ποταμόν συνωθούντο W b Bekk 

13 -van Dicten, Nik. Chan. Hist. 
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χειρός γενναίας εργα δεικυύς. ώς δέ μάθοι καΐ κατά την περαίαν τοΰ 
ποταμού 'Ρωμαίους έφεστάναι και άναιρεΐν το δια | βαινον τοΰ Περσι-
κού στρατεύματος, κατακλδται τό πρόθυμον και του ακμαίου εκείνου 

95 μεΘαρμοσΟεΙς λήματος τήν σωτηρίαν έαυτφ διατίθησι. καί δή τήν 
1 προκειμένην παραλλάξας πορείαν άνωτέρω μεταχωρεϊ, άναδιφών έτέραν 

περαίωσιν. ώς δέ άπορος ήν ò ποταμός παντόθεν, τους διώκοντας 
δεδιώς τήν ασπίδα ύποθείς τω υδατι ώς κελητίω ταύτη έχρήτο, άρίστως 
άντικαταστάς τω της ανάγκης όξεϊ. καί τοίνυν τη μεν λαιδ τόν ΐππον 

5 κατέχων περινηχόμενον, τη δεξιά δέ τήν σπάθην γυμνήν δεδωκώς καί 
προσποιών έν τω παραυτίκα ταύτην είς οΐακα, έσάλευεν ούτω κατά 
βραχύ τοϋ ποταμού διαπλέων τό πέλαγος, ού μην ές τέλος έξέπλευσε 
τό θανεΐν · είς γάρ τό άντιπέραν ήδη γενόμενος έπί τι γήλοφον άνεισιν, 
Ιαυτόν όστις εστίν εύφημων καί μεγάλης γλώττης κόμπω χρώμενος, 

ίο ούδενός δ' έκ των έπισήμων καί αύτόν είδότων 'Ρωμαίων προσπελά-
σαντος, άλλά τίνος των έπικούρων 'Αλανών έπιδραμόντος όπου τήν 
καινήν έκείνην είρεσίαν σχάσειν Ιμελλεν, αναιρείται άμφιστόμφ κνώδοντι. 
έκ δέ τούτου άκόσμως τε Πέρσης έκαστος άπεδίδρασκε καί Μαίανδρος 
τούς πλείονας είσεδέχετο, ώς βραχείς έκ των τοσούτων χιλιάδων δια-

15 σωθήναι. 
Καί τούτο τό έργον, εϊπερ τι άλλο, άνέρρωσε μέν τά 'Ρωμαίων 

πράγματα, καΟεΐλε δέ τά Περσών φρυάγματα· ώς γαρ ού δεξομένων 
σφδς τών 'Ρωμαίων γεγηθότες έπήεσαν καί ώς πδσαν άφανίσοντες 
μικροΟ τήν Φρυγίαν καί φθεροΰντες όπόσην έπεισι Μαίανδρος άγκυλορ-

20 ρόας έκβάλλων ε!ς θάλασσαν. 
Πίπτει δέ κατά τούτον τόν πόλεμον Άσπιέτης εξ αιτίας τοι|δσδε· 

Πέρσης άντικαταστάς Άσπιέτη πλήττειν ούκ εχων κατά του σώματος 
(τά γάρ δπλα ήν ίσχυρά καί ή άσπίς ές πόδας καθήκουσα) έπί τόν 
ΐππον, ώ ή ν Άσπιέτης εποχος, Θυμω φέρεται· καί δή ώς έπλήγη 

VA = a, PW, RMDF = b 

92 γενναίος VP Sc: γενναιοτάτης AWMDF Bekk: γενναιότατα R περαίωσιν 
Am«PW 95 λήμματος codd. έαυτών W πη post άνωτέρω add. V 2 
παντόθεν VASP : πανταχόθεν cum W b ser. AB καί post πανταχόθεν add. AW 
έπιδιώκοντας Ρ Bekk κελλητίω VAW 5 νηχόμενον W: παρανηχόμενον Bekk 
7 μήν: μόνον V άλλ' ούκ etç τέλος m. alt. Vs: ού μήν δέ ëîsτέλος Β είς R 8 ές 
AW Sc έπί Α8: e i s V A γεώλοφονν 9 εϊη άνευφημών V όπωςσυναχθώσι 
καί Ιτεροι Τούρκοι μετ' αϋτοΰ post χρώμενος add. Β Bekk 10 δ ' έκ: δέ Bekk 
προσελάσαντος V 11 'Αλανών: 'Αλαμανών VB: Σκυθών AmsYP Ρ 12 έκείνην 
om. Bekk σκάζειν V: σχάζειν DF Bekk ήμελλεν Ρ άφαιρεΐται V 17 τά: 
τών F 17—18 ούδέ γάρ άπέβλεπον ποτέ oi Τούρκοι άντιπαρατάξασθαι tous 
'Ρωμαίους αυτούς Β 17 ού δεξομένων: έξουδενωμένων V 18 σφδς: σφΐσι 
Vm8 έπέλευσαν R 19 μικρού cum Wb om. Pa c Β όπόσα R 20 έμβάλλων 
PRM: έσβάλλων DF Bekk ές APWMD 24—25 θυμφ — ίππος om. M 

2 πανταχόθεν W b Sc Bekk 19 μικρού om W b 
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καιρίαν κατά των προσώπων ό Ιππος, είς τούπίσω τε άναχάζεται κσί 25 
τούς πρόσθεν πόδας μετεωρίσας έπικαταβάλλει τον αναβάτη υ εις τόν 
ποταμόν. 

'Επί δέ τωδε τ ω εργω και ετερον ό Μανουήλ άνύσαι προθέμενος 
έξεισιν ανά μέρος κατά των èv Λακερίω και Πανασίω κατασκηνούντων 
Περσών, καί δή άναστήσας τούς κατά τό Πανάσιον, τούς έν Λακερίω 30 
μέτεισιν έπειτα. πρό δέ του τών χώρων εντός γενέσθαι, καθ' ους ηύλί-
ζοντο οί πολέμιοι, στέλλει τόν Λαοδικέα Κατίδην έν οίς έστι τα τών 
Τούρκων κατασκεψόμενον και τάχος έκείνω άπαγγελοϋντα τό όραθέν. 
ό δέ διασοβεΐ τούς Πέρσας, ες οϋς έξώρμα ό βασιλεύς ώς εις λείαν έτοίμην 
καί ότι έγγύτατον θήραμα, καί την αύτοΟ παρουσίαν δήλην έκείνοις 35 
τίθησι. καί τω μέν χαλεπήνας καί πρός όργήν έξενεχθείς δίκην έπέθηκε 
την Ικτομήν της ρινός· αύτός δέ μηδέ βραχύ τι yoOv άναδύς, αλλ' έπι-
ταχύνας ώς είχεν ού κατόπιν ήκει καί ούτως τών πολεμίων. 

'Αλλά καί άλλοτε ποτε δι ' Ανδρονίκου του 'Αγγέλου τοίς Τούρκοις 
έπέθετο, καν ούχ ώς άριστα καί τότε τά κατά πόλεμον αύτω ύπηντίασε. 40 
τ ω γάρ άνδρι τούτω τών έφων τα | γμάτων δτιπερ κράτιστον παρα-
δούς καί συνεκπέμψας αύτω τόν Καντακουζηνόν Μανουήλ, άνδρα περί 
τάς πράξεις αγαθόν καί γενναϊον, καί ετέρους τών επί δόξης 'Ρωμαίων 
κατά τών έν τ ω Χάρακι Τούρκων αφίησι· κείται δέ ό Χάραξ ούτος 
μεταξύ της Λάμπης καί του της Γραός Γάλακτος, τάς δυνάμεις τοίνυν 45 
άναλαβών 'Ανδρόνικος πρώτα μέν είς τό της Γραός παρεμβάλλει Γάλα, 
επειτα δ ' έκεΐσε τά υποζύγια καί την άλλη ν άποσκευήν καταθέμενος 
άνεισιν ές νέωτα πρός τόν Χάρακα κούφως ώπλισμένην έχων την στρα-
τιάν. ού γενναϊον δέ τι δράσας ούδ' άξιον του τοσούτου στρατεύματος, 
δ τηνικαϋτα έπήγετο, άλλά συμμετρήσας τό έργον βοσκημάτων άρπα- 50 
γαϊς καί ποιμνίταις ολίγοις Τούρκοις περιδεής εκείθεν άπονοστεϊ. έπι-
φανέντων γάρ έκ τών όπισθεν νυκτός βαρβάρων τινών καί βοησάντων, 
μη άναμείνας ή τό πλήθος τών έπιόντων κατεξετάσαι ή τούς ύ π ' αύτόν 
είς μάχην καταστησάμενος άνείς τόν ύπεκφέροντα ϊππον καί χερσί καί 

VA = a, PW, RMDF = b 

25 τών om. DF τε om. A 26 ές V W τόν om. VPa c 28 Μανουήλ : βασιλεύς Β Bekk 
29 κατά μέρος F Bekk 29 et 30 Λακαρίω VAB 30 âv om. Ρ Λακαρ{ω hic 
etiam W 32 Κατίδιν Ρ : κατιδείν KN είσι V 33 κάκεϊνα τάχος άγγελοϋντα 
Υ 34 â; om. Ρ 35 αύτοΟ: έκείνου W 36 διαθροησαι θέλων τούς Πέρσας τώ (τώ 
om. Bekk) του βασιλέως ονόματι post τίθησι add. APm«W Bekk ίκεϊνος post 
χαλεπήνας add. APW Bekk 38 ούτω Bekk 39 Αγγέλου: Δούκα APW Sc 
40 τά om. V τόν πόλεμον M Bekk 44 τω om. R 45 της pr. om. Da c F 
Bekk τοϋ της: της του RMD t tcF τοϋ Γάλατος της Γραίας Β 46 πρώτον W 
47 παρασκευήν Fpc ? 50 έπάγεται D 53—54 ή τώ πλήβει τών έπικατεξετάσαι 
ή τούς ύπό τών είς μάχην W 54—55 άνείς — φέρεσθαι om. Μ 54 καί pr. om. 
VP 

54 ύπεκφέροντα om. W b 

13* 
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55 ττοσί και φωνή προς τό φέρεσθαι οξέως διήγειρεν, ού την εις το στρατή-
γιου φέρουσαν όδεύων, άλλ' εύθύ της των Χωνών ορμώμενος πόλεως, 
ΐδών δέ τόν ϊπττον και πορρωτέρω χωρεϊν έχοντα ούδ' εκεϊαε τον δρόμο ν 
ίστησιν, άλλ' ες την εν Φρυγία Λαοδίκειαν δλον συντείνει τό πρόθυμον. 
τό δέ στράτευμα προς την άθρόαν του ήγεμόνος άφάντωσιν έκταραχθέν 

60 διαλύεται της συντάξεως καΐ σύν ούδενί κόσμω τρέπεται προς φυγή υ 
των θρεμμάτων καί των αιχμαλώτων άφέμενον. 

Τάχα δ' αν καί έαυτοΐς συμπεσόντες έμαχέσαντο 'Ρωμαίοι νυ|κτός 
?ίτι ούσης, εΐ μή ό Καντακουζηνός Μανουήλ ώς εξ αντιπάλου συστάς 
καί σπασάμενος μάχαιραν επαιε τω ταύτης πλατεΐ τούς δραπέτας 

65 ,,στήτε," λέγων ,,ούδένων επικειμένων ποϊ φέρεσθε;" καί ούτως εληξάν 
ποτε πρός μικρόν της αλόγου εκείνης άπάρσεως καί του δλω ρυτήρι 
κατά τε πρανών κατά τε φαράγγων καί γηλόφων Τεσθαι. 

Πρός ην άκλεδ του Άνδρονίκου φυγήν βαρυαλγήσας ó βασιλεύς 
έγγύς ήλθε του δια των άμφόδων της πόλεως έκφαυλίσαι Άνδρόνικον 

70 γυναικείαν στολήν περικείμενον. φιλοικεΐος δ' ών καί άεί ένδιδούς πρός 
τό αίμα καθειλε τόν χόλο ν, καί άλλως μαθών ώς βράχιστοι 'Ρωμαίων 
εν τω πολέμω τούτω πεπτώκασιν. 

Ήρίστευσαν δέ οϋδένες κατά ταύτη ν την εφοδον, οία της ες τούς βαρ-
βάρους ανόδου γενομένης όξείας καί της ές τούπίσω αύθις όξυτέρας μετα-

75 χωρήσεως. Πέρσης δέ τις ανάντους τόπου λαβόμενος κάνταϋθα ύφιζήσας 
πολλούς των παριόντων 'Ρωμαίων άνήρει θανάσιμα πάντα και κα-
τάγοντα ές άδου βέλεμνα πέμπων · δια γάρ άσπίδος διήει καί θώρακος 
καί ήσαν άμαιμάκετον κακόν, έπί τούτον πολλοί μέν, όσοι αρετής 
μετεποιοϋντο, έπισυνέστησαν καί άγχοτάτω παραγενόμενοι εβαλλον 

80 βέλεσι καί επαιον δόρασι θυμφ πολλω χρώμενοι. ό δέ πυρριχίζων 
άντικρυς έξωρχεϊτο πάντα τά ες αύτόν φερόμενα βλήματα καί στροφάδην 
τούς ύπαντιάζοντας εκτεινεν, εως ό Ξηρός Μανουήλ άπό του Ιππου 

66 δλω ρυτήρι : cf. ρ. 13, 29 

VA = a, PW, RMDF = b 

55 Is Bekk τό om. D F Bekk 56 ώρμηκώς Ρ Bekk 57 τόν ϊππον 
θέλονταΑ : τούς περί αύτόν Ame έ χ(οντ)ας A s : τούς περί αύτόυ . . . θέλον-

τας W 58 έν Φρυγίςτ Φρυγίαν W R K : Φρυγία Μ 63 ετι ούσης : έπιούσης V μή: 
μή γε V ώς om. W 65 πη V 66 μικρόν : καιρόν W 71 τό αίμα : γρ. 
τούς συγγενείς βίλέ[γει τ]ους τό γένος A m s : αίμα τό συγγενές λέγει P m g βραχείς έκ 
των'Ρωμαίων Ρ 72 πεπτώκασιν : πεποιήκασιν Μ 73 ούδένες δ' ήρίστευσαν W 
δέ: μέν οΟν V ούδέν ές R : ουδέν Μ 74 όδοΰ Μ 75 τις om. D τηνικαϋτα post 
τις add. APp°W Bekk τόπου άνάντους Ρ Bekk κάνταϋθα : κάκεΐσε AmBYP Ρ 
79 άντεποιοϋντο Bekk άγχίτατοι V: άγχώτατοι R παραγινόμενοι V: γε-
νόμενοι Ρ : om. AW 80 επαιον : Ιπειρον Ρ Bekk 81 γοΟν post πάντα add. V 
είς D K 82 ύπαντιάζοντας: έπιόντας Am«7P PW 
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κατεπήδησε και την άσττίδα προβεβλημέυος ξιφήρης τήυ χείρα τ φ 
Πέρση έπήλθε, τά βέλη πάντα τ ω σάκει δεχόμενος, καί κατά κεφα | λής 
καιρίαν επληξε καί άνήρηκεν. ούτω δέ του 5ηρου απέχοντα ευρευ ò 85 
Πέρσης του εκείνον άπεκτονέναι καί προς την αύτοΟ περί του μή θαυεΐυ 
δέησιυ άκαμπή καί σκληρόν αληθώς καί ανένδοτου, ώς καί δευτέραυ 
πληγήυ επί τη προτέρα λαβείν οϊς παρακαίρια εβαζε, φιλανθρώπων 
τυχεϊν δεόμενος ών αύτός κακόν ολέθριου ήυ. 

Τότε καί έμός συγγενής, τ ω κλήρω μέυ της πόλεως κατειλεγμέυος 90 
Χωνών, λευίτης την τάξιν, λήματος δ' ανδρείου πλήρης, συνανελθών 
τ φ λοιπω στρατεύματι ες τον Χάρακα μετά σκευής πολεμικής καί 
σκυλεύσας, ει τι που εφεϋρεν ή χείρ εν τοις των Τούρκων σκηνώμασιν, 
ούκ άπεφορτίσατο κατ' αύτό το δεινόν τά λάφυρα, άλλα ταϋτα φέρων, 
α καί ήσαν στολαί Περσικαί πήρας έυτός καί οϊς πηγεσίμαλλος, βάδηυ 95 
έπορεύετο, επιστρέφων τάς άπάυτωυ όψεις είς έαυτόν καί ύπό μέυ τώυ ώς ι 
άδεήςεντοϊς περιστατικοϊς καιροΐς εύφημούμενος καί κορυφαία κρινόμενος 
άντικρυς των κατ' εκείνο στρατευσάντωυ καιρού, Οπό δέ τώυ τωθα-
ζόμευος ώς προβατίου άρνύμενος θάνατον. αυτός μέντοι καί ούτω την 
όδόν ήνυεν δπη παρείκοι τούς δραπέτας βάλλων όυείδεσιν ώς μηδενός 5 
διώκοντος άγεννώς άπαίροντας. 

Où πολλώ δέ ύστερον χρόνω τήυ εκ Κλαυδίου Καίσαρος παρώνυμο ν 
πόλιν οί Τούρκοι περικαθίσαντες πρώτα μέν ουδέ προελθεΐν δλως εΐων 
τους άποτεταγμένους εις τήν ταύτης | φρουράν, επειτα δέ καί πολιορ-
κεΐν έπεβάλοντο. όθεν οί έσωθεν, εί μή τις αυτοΐς έπαρήξειεν εξωθεν, 10 
σφδς τε αυτούς καί τήν πόλιυ καταπροδώσειυ ήπείλουυ ώς μή χρόνια 
λιμώττειυ στέγουτες, ετι καί τούς πολεμίους άποτρέψασθαι δλως ουκ 
έχουτες. 

Μή άναμείνας ούν τήν τελείαν του κακοΰ άγγελίαν ó Μανουήλ 
άναστάς τήν υστεραίαν ή τάχους είχεν έπί τήν Κλαυδίου δια της Νικο- 15 
μήδους ήλαυνε πόλιν, μή αύλαίαν άνακτορικήν, μή κλίνην, μή στιβάδα, 
μήτε τινά άλληυ σκευήυ τρυφώσαυ άρχικήυ έπαγόμευος, μόνα δέ τά 
ίππάσιμα φέρων και στολάς φολίσι σιδηραΤς ύφαντάς. έπέτεινεν ούν 

7 ύστερον: a. 1179 exeunte 

VA = a, P W , R M D F = b 
83 προβαλόμενος APpCW: προβολών PAC ? 87 (άκαμ)πή — άληθώς i. r. 6 litt. 
Ρ καί — αληθώς om. W 88 ois: ois καί Bekk 91 λήμματος codd. πλήρης 
δ" άνδρείου λήμματος V δέ A W M D F : om. R συνελθών Ρ 93 εΰρεν D ή 
χείρ om. V των om. Μ 94 τ ό om. W 95 πηγεσίμαλος A W R M D βάδην 
Am«yp: κατά σχολήν Α 1 ώς om. Ρ 2 κορυφαία R : -αϊος Ρ®0 Bekk 5 οποί Ρ 
παρήκοι V 7 — 8 πόλιν παρώνυμον V παρακαθίσαντες V K B 9 'Ρωμαίους 
post φρουράν add. A P W Bekk δέ om. A W M B καί om. V R D F B 10 άπεβάλοντο 
W Ιξωθεν : Ισωθεν V 11 παραδώσειν W 12 άποτρέψασθαι- εχοντες: έκεϊθεν 
Ικδιώξειν ούκ εχ. A m W Ρ : άποτρέψαντες δλως ούκ εχοντες W 14 τελείαν om. V 
15 τήν: είς τήν V τ ά χ ο ς D F U Νικομήδους etiam Β : Νικαίας V 16 πόλιν 
om. A P W Bekk 18 Ιππάσια D ΰφαντάς: διαπλόκους Am«yp Ρ 
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τους σταθμούς, τοσούτον δ ' ήν έκείνω τό πρόθυμον φθάσαι τους πολιορ-
20 κοϋντας ποθουντι irpò του παθειν τι τους ένδον δεινόν, όποιον ουκ εστι 

λόγω περιηγήσασθαι. ούκοϋν τάς νύκτας ϊαυεν άΰττνους καί προς τήν 
πορείαν έχρδτο φωτί ποιητω βαδίζων διά της Βιθυνών ή δέ ώς έπίπαν 
ταϊς ξυναγκείαις πεπύκνωται καί άπορος εστι πολλαχή τω της ύλης 
συνηρεφεΐ. ει δέ που καί χρείας ίκανούσης έδεϊτο διαναπαύεσθαι, γήϊνον 

25 είχε τήν καθέδραν καί κάρφη ύποβεβλημένη καί φορυτός υποκείμενος 
έκείνω τήν στρωμνήν έσχεδίαζεν ότέ δέ ΰετοϋ κατενεχθέντος καί του 
σταθμού γενομένου κατά φάραγγα τεναγώδη άνωθεν τε ταϊς σταγόσιν 
έτέγγετο καί τον υπνον διεσπδτο τω τήν στιβάδα ύποτρέχοντι νάματι. 
κάπΐ τοις τοιούτοις ήγαπατο μάλλον καί ήγατο ή δτε διαδήματι έταινι-

30 οΟτο καί περιέκειτο τήν άλουργίδα καί | τον ΐππον ανέβαινε τον χρυσο-
φάλαρον. 

Ώς δέ ήγγισεν ου έπορεύετο καί ώπτο τοις περί τήν Κλαυδιούπολιν 
εσκηνωκόσι βαρβάροις, οί μεν ές φυγή ν αύτίκα εκείθεν ώρμησαν έγνω-
κότες τήν αύτου ελευσιν εκ τε των σημείων των ταγμάτων καί της των 

35 όπλων λαμπρότητος, αυτός δ ' έπέκειτο διώκων ες δσον ήν έφικτόν ώς 
προσωτάτω της μάχης, ούτω δ ' άσπάσιος επέστη τοις εν εκείνη τη 
πόλει 'Ρωμαίοις άπειρηκόσιν ήδη προς τά των Τούρκων φρονήματα, 
ώς ούδέ ναύταις ουρος προσκεκμηκόσι ταΐς κώπαις καί πλείστον αύταϊς 
ένιδρώσασι καί εαρ ήδιστον μετά χειμώνος κατήφειαν ή ετερόν τι των 

40 δσα έκ λυπηρών άρχών είς χρηστοτέραν μεταβαίνει κατάστασιν. 

24 χρεία; ίκανούσης: cf. Horn. Κ 118; al. 38—39 ώζ—ένιδρώσασι: cf. Nie. 
Or. 8 9 , 1 — 2 39 εαρ—κατήφειαν: cf. Nie. Or. 1 0 1 , 1 6 

VA = a, PW, R M D F = b 

19 δέ V έκείνο W 20 ττορθοΰντι W 21 περιηγήσασθαι : καί διηγήσασθαι 
A m e Ρ : περιβάλει ν Α: περικαλεΐν W 22 έχρήτο W 23 ξυναγγείαΐζ V P : 
ξυνακείαι; R M D F 24 πω W 25 ύποβεβλημένα Ρ 26 έσχεδίαζον VA»<= 
28 έτέγκετο codd. 32 τήν om. V 33 ίσκηνηκόσι W R M D έκείθεν (έκεϊθεν 
om. P a c ) αύτίκα A P W Bekk 35 καί πολλού? άνεϊλεν καί δλλουζ είλεν (omisso ês — 
μάχη;) post διώκων add. Ν 38 προκεκμηκόσι V W 

33 έκειθεν om. b 
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ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

Δοτέον τω λόγω κάκεΐνα. ό βασιλεύς ούτος μη εχων υόμω πολέμου 
κατά των εθνών επελθεϊν, όσα κόλπον άμφινέμεται τόν ' Ιόνιον, ή μάλλον, 
την κατά 'Ρωμαίων εφοδου τούτων προ οφθαλμών εχων άεί καί κρίνων 45 
φοβεράν καί δυσ|άντητον, οία είδώς τάς τών 'Ρωμαίων δυνάμεις ά-
προσφυεΐς εξ αντιπάλου στήναι ταΐς έσπερίαις καί άντικρυς χύτρας προς 
λέβητας, ώς εξόν καί το θέσθαι διαθήκην κατά 'Ρωμαίων καί συμφρονή-
σειν δλως τούς δυσμόθεν καί προς μίαν τραπέσθαι σύμπνοιαν ύπεβλέπετο 
καί παντοίως ασφαλιζόμενος πόρρωθεν τούς μεν κατά την εω βαρβάρους 50 
εξεϊναί οί εφασκε χρήμασι προς φιλίαν ύπάγεσθαι καί δια μάχης συμ-
πείθειν τών οίκείων δρων μή έκκεχύσθαι, την δέ γε μην εσπερίαν ύφορα-
σθαι πολλαχώς εθνική ν πολυσπέρειαν · ΰψαυχείν τε yàp τούς άνδρας καί 
τό φρονεϊν είναι άκαταπλήκτους τε καί άταπεινώτους, τό τε φιλαίματον 
διά μελέτης εχειν άεί, καί μή μόνον πλοϋτον περιβεβλήσθαι πολύν καί 55 
σιδηροφορεϊν πάντας είς πόλεμον, αλλά καί τό δύσνουν τρέφειν κατά 
'Ρωμαίων άκοίμητον καί φιλεχθρεϊν άεί κατά τούτων καί λοξόν όρδν καί 
λυττδν. 

Άμέλει Βενετίαν καί Γένουαν, Πίσσαν τε καί τόν 'Αγκώνα καί δσα 
περί θάλατταν εθνη ετερα διεκκέχυται φίλια 'Ρωμαίοις ετίθει, κατεμπεδών 60 
δρκοις καί παντοδαπαις φιλοφροσύναις ύποποιούμενος καί καταγωγαΐς 
αύτά δεξιούμενος εν τη άρχούση τών πόλεων. ύφορώμενος δέ μή πως τών 
παρ' αύτοΐς λεγομένων ρηγών Ισχύ ν τις περιδύς μείζονα είτα κατά 'Ρω-

47—48 χύτρας πρόζ λέβητας : cf. Sir. 13, 2 

VA = a, PW, RMDF = b 

42 Μανουήλ VM Bekk: toö βασιλέως Μανουήλ A: τοΰ 
Κομνηνού om. R 43 δοτέον : ^ιητέον W « y P D 44 μετελθεΐν V όττόσα Bekk 
45 σφών V 46 (εΐδ)ώς τάς (τ)ών i. r. Ρ τών om. V 47 ταΐς om. Ρ 49 
έπεβλέπετο W 51 ΰτταγαγέσθαι ApcPWpc : ΰτπίτγεσθαι A<"=WacSc πεíΘε1vAPW 
Sc 52 τήν δέ γε : τοίνυν δέ γε Μ δέ om. P R D F : hab. Sc 53 έθνικήν om. Ρ 
γάρ suppl. Pm8: om. R 54 έπιεικως post φρονεϊν add. APW άκαταπλήκτους 
τε καί V: cum P W b om. A 59 Γέννουαν Dp" ΤΤίσαν Bekk 60 παρά A 
WRMDF Bekk διακέχυται AWRMDF Bekk 63 ^ηγών Am8: μοϊραν A 

42 Μανουήλ : του βασιλέως κϋρ (κϋρ om. F) Μανουήλ P W R D F 52 
ύφορδσβαι : δεδιέναι b Bekk 53 ΰψαυχενεΤν b Bekk 54 άκαταπλήκτους τε καί 
om. PW b Bekk 58 λυττδν : σφοδρύνεσθαι b Bekk 
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μαίων επίη, χρημάτων ανελάμβανε δόσεσιν, έσωμάσκει τε καί έπέθηγε 
65 προς άνθόπλισιν το ύποπίπτειν κινδυνεϋον γένος άρχο uri υπερέχοντι. 

' Ιταλιώτας οΰν πλειστάκις κατά του ρηγός Άλαμανίας τοϋ Φρεδε-
ρίχου I άνθώπλισεν. ό μέν γαρ ύποκλιθήναί οί καί τά καθ' αυτούς 
επιτρέψειν Ικείνω δια πλείστου ετίθετο· ό δέ πέμπων ενίσχυε καί κρα-
ταιοΰσθαι ϋπετίθει και τάς του ρηγός δολοφροσύνας ενήγε φυλάττεσθαι. 

70 'Αλλά καί την πρεσβυτέραν 'Ρώμην είσιέναι καί στεφθήναι τον αυτόν 
ρήγα πολλάκις έπιβαλόμενον άπεϊρξε του εγχειρήματος „μη δώσεις 
έτέρω την δόξαν σου" γράφων τω πάττα, „μηδέ πατέρων όρια μέταιρε, 
μή πως τό άπρομήθευτον ύστερον εργοις αύτοΤς όποϊόν έστιν επιγνούς 
τηνικαΟτα πλήττη την ψυχή ν μεταμέλω δια τήν του εικότος ολιγωρία ν, 

75 όπότε το κακόν παντάπασιν άθεράπευτον." καί ήν έκ τούτου της μεγα-
λοδόξου 'Ρώμης αποκλειόμενος καθά τις άνοπλος ό μυριάσι γουριών 
στρατευμάτων. 

"Εστί δ ' δτε τά μέν τείχη Μεδιολάνων υπ' 'Αλαμανών κατεστράφη-
σαν, οί δέ της πόλεως ταύτης οΐκήτορες κατασοφισάμενοι τους ενορκον 

80 ανάγκην σφίσιν επενεγκόντας μή αν τό τείχος αναδομήσει ν ποτέ, τά μέν 
πρώτα έπί τάφρω φκουν βαθεία καί ορυκτή μή έπιορκεϊν εκ τοϋδε λέγον-
τες, επειτα δέ ώς πρότερον βασιλέως γενομένου συλλήπτορος. 

ΈπΙ τούτοις γε μήν τόν Μόντης Φεράντης μαρκέσιον, εύγενεία καί 
εΰτεκνία κομώντα και μέγα δυνάμενο ν, εις φίλο ν 'ΡωμαίοιςέγγράψαςτοΟ-

85 το μέν δωρήμασιν άδροϊς, τούτο δέ τω τόν υίόν αύτοΟ τόν νεώτερον συν-
ευνάσαι τη οικεία θυγατρί τη Μαρία, ώς όλίγω πρότερον εΐπομεν, ετι 
μάλλον ήκύρου τά διαβούλια του άρχηγοϋντος 'Αλαμανών, ώστε ό μέν 
τόν οϊκείον, | ώς ή Λατίνων βούλεται φωνή, καγκελάριον, ώς δ ' Έλλη-

72 γράφων: a. 1167 et a. 1168 75—77 καί — στρατευμάτων: ventati non congruit 
78 !στι — κατεστράφησαν : a. 1162, cf. Cinnam. 228, 7—8 83 έπί τούτοις etc. : 
ca. a. 1177 

70—77 άλλά — στρατευμάτων: cf. Cinnam. 228, 22—229, 15; 262, 1—8 71—72 
μή — σου: cf. Bar. 4, 3; Is. 42, 8 72 μηδέ — μέταιρε: cf. Prov. 22, 28 86 
είπομεν: p. 170, 34—40 

VA = a, PW, R M D F = b 

64 Ισωματάσκει AW ΰπέθηγε VN 65 γένος : έθνος R υττερέχοντι : ϋττάρχοντι 
W 66 πολλάκις W F Bekk 67 τούτους post oí add. A P W Bekk 68 ό δέ: ó 
δέ Μανουήλ A P W Bekk έκείνον post ένίσχυεν add. A : έκείνους P W Bekk κρατεί-
σθαι R 72 πάππα constanter V 75 δτε V 76 καθά -ανοπλος om. VAW 
άοπλος Ρ Bekk 78 τά om. F 82 τά τείχη άνεκαίνισαν post πρότερον add. 
Bekk βασιλέως (etiam Sc) : τοϋ βασιλέως τούδε A P W Bekk 83 Φεράντης 
μόντης Α Φαράντης W D : Φοράντης Β 83—84 καί εύτεκνία om. W 86 
οίκεία: έκεΐνου VAW 88 καγκεράριον Ρ : καγγελάριον ΚΝ 
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veç εΐποιεν, λογοθέτην (ήν δέ ούτος, ό Μαγέντζης επίσκοπος) πέμψας 
μετά πλείστης δυνάμεως τάς ' Ιταλικός ύπεποιεϊτο πόλεις αποσπώ ν 90 
αύτάς εκ του πάπα και κατά παρρησίαν άνεύθυνον ύπονοσφιζόμενος· 
βασιλεύς δέ τον μαρκέσιον χρημάτων ύποσχέσεσιν έλαφρίσας πείθει τω 
Μαγέντζη ες άντίπαλον διαφεϊναι τον οίκεϊον uìòv Κορράδον, καλόν δντα 
ΐδειν και την ώραν εύπρεπή, ανδρείας τε και συνέσεως ές δτι κράτιστον 
και άκρότατον ήκοντα καί ακμάζοντα ρώμη σώματος, και συμπλοκής 95 
γενομένης 'Αλαμανούς άπεκρούσατο ΐππομαχία τρεφόμενος, ένίων δέ και ι 
κρατήσας, έν οίς ήριθμεϊτο καί ό Μαγέντζης επίσκοπος, τάχα δ' άν ήν 
ούτος καί ες Βυζάντιον άναπεμπόμενος, ει μη βασιλεύς εξ ανθρώπων 
έγένετο. 

'Αλλ' ούδέ τις ήν των 5 Ιταλιωτίδων ή των ετι πορρωτέρω πόλεων, 5 
καθ' ή ν ό βασιλεύς ούτος ούκ είχεν όμότη ν οίκεϊον καί φρονουντά οί πιστά, 
άμέλει καί δσα εις τά ταμιεϊα των ταμιείων είσιόντες έν κρύπτω έτύρευον 
καί έτύρβαζον όπόσοι των έκεΐ 'Ρωμαίοις άντίφρονες ακουστά ή ν έκείνω 
καί εκπυστα. 

"Αλλοτε δέ ποτε κατά τον 'Αγκώνα ήκον έκ βασιλέως τινές, δεήσαν ίο 
ούτω, κατά χρείαν πραγμάτων, οί μέν ούν τά κατά σκοπόν έξεπέραινον 
καί τά διατεταγμένα σφίσιν έδίδοσαν πέρατι, είτε τό είς φιλίαν εκείνου 
έλκύσαι τινάς ήν, ους λιζίους φασίν, είτε τι έτερον 'Ρωμαίοις ώφέλιμον 
ό δέ γε ρήξ των 'Αλαμανών θυμου ύποπίμπλαται καί πέμπει τούς τόν 
'Αγκώνα πορθήσοντας καί τισομένους τούς έκεϊ καί κολάσοντας, οίς | 15 
σπένδονται 'Ρωμαίοις καί κατά την εαυτών είσδέχονται πρέσβεις ούδέν 
ετερον δτι μή τά κατ' αύτοϋ δηλαδή μετιόντας καί πόλεις τάς έκεϊ μεθι-
στώντας της ές αύτόν εύνοιας καί πίστεως, καί τό μέν πεμφθέν στράτευμα 
ώς πολεμίους τούς Άγκωνίτας μετήρχοντο και περιζώσαντες την πόλιν 
άπήτουν έκδοΟναι σφίσι 'Ρωμαίους· οί δ ' Άγκωνϊται ούτως ήσαν εύ- 20 

89 πέμψας : a. 1179 95—1 συμπλοκή? γενομένη?: „circa festum Sancti Michaelis" 
(29. 9.) a. 1179 10 άλλοτε: a. 1173 ante Kai. Apr. 14 — 202, 44 Ancona 
obsessa a die 1 mens. Apr. usque ad diem 15 mens. Oct. a. 1173 

14 — 202, 45 ό — πράγματα: cf. Cinnam. 288, 12—289, 13 

VA = a, PW, RMDF = b 

89 Μαγνέντζης Ρ 93 Μαγέντζης AW Sc Bekk: Μαγν. Ρ Is om. Bekk uìòv om. R 
τόν Κορράδον DF 94 εϋτρεπη W 1 tous 'Αλαμανούς Ρ Bekk 2 Μαγέντη? 
V: Μαγενέντζης Ρ 3 ούτος καί ές Βυζ. ή ν άναπεμφθείς Ρ Bekk 4 γενόμενο? W 
5 πορρωτέρων Μ 7 τά εϊς τά W ταμεία D F 10 καί κατ' 'Αγκώνα V 
'Αγκώνα : άγώνα R 11 έξεπύρρινον Μ 12 τά om. R 13 έλιζίους R 
16 χώραν post έαυτών add. APW 17 τά om. Ρ 18 I? αϋτόν . εαυτών RM 
πεμφθέν om. Μ έκ >̂ηγό? post πεμφθέν add. APW Bekk 19 toù? om. V: hab. Β 
μετήρχετο W F 20 'Ρωμαίους: του?πρέσβεις 'Ρωμαίων APW Bekk: του; πρέσβεις 
Sc ΆγκωνΤται F Bekk : Άγκωνίται rei. 
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γνώμονες άκροαταί των ήπειλημένων ή τω βληθέντι παρά των πολεμίων 
έξέστησαν χάρακι ή τω άρεϊκω έκείνω ήχθέσθησαν ττεριζώματι, ώστε ού 
μόνον (où) προύδωκαν οϋς 'Αλαμανοί έπέκειντο έξαιτούμενοι, αλλά καΐ 
μακρά χαίρειν εΐασαν γενναίως τόν παρόντα διαφέροντες κίνδυνον. έπι-

25 τεινομένης δέ της πολιορκίας καί χρονιζόντων των πολεμίων, ήψαντο 
των άήθων καί προς & μή Θέμις τρεχεδειπνεϊν σιτοφαγεΐν αίρούμενον άν-
Θρωπον. 

Οί του βασιλέως τοίνυν τό πλήθος έκκλησιάσαντες, εΐ έξεστιν αΰτοΐς 
έπικουρίαν εΐσενεγκεϊν, έπυνθάνοντο. των δέ είπόντων έξεϊναι μέν, χρη-

30 μάτων δ ' αύτόθεν μή εύπορεϊν αυτοί διετείνοντο καί θεό ν του λόγου πε-
ποίηντο μάρτυρα καί μή μέλλε ι υ ένήγον, ώς βασιλεύς άπαν καταβήσει δα-
πάνημα· ή μήν άπεκδέχεσθαί σφας τά άνύποιστα προύλεγον ύπό των 
τήν πόλιν διειληφότων, παίδων μέν καί γυναικών άπαγομένων, χρημά-
των δέ καί πραγμάτων άρπαζομένων. ενθεν τοι καί μετάπεμπτόν τινα 

35 τιθέασι κόμητα Γιλίελμον τούνομα καί γυναίκα των ευγενών ού προ πολ-
λού μέν θανάτω σπανιζομένην του όμευνέτου, γενικήν δέ τήν ίσχύν και | 
τήν έκείνου κληρουμένην αρχήν, καί τούτοις άδρά τά δόματα στήσαντες 
κάντεΟθεν σύν οΰδενί πόνω τό πολέμιον άποτρεψάμενοι, ώς έκ βάθους 
θαλάσσης της αυτών άνανηξαμένης πόλεως εχαιρον τήν έλευθερίαν άνα-

40 σωσάμενοι. βασιλεύς δ ' επί τούτοις δσα εΐκός ευφρανθείς τούς τε Άγκωνί-
τας έπαίνοις τών γεγονότων αμείβεται καί τοις ίσοπολίταις τω γένει 'Ρω-
μαίων έγκρίνας άπαντα ύπισχνεϊται παρέξειν, δσα οί άμεμφή τε καί δυ-
νατά κάκείνους δέον αίτεΐν. αλλά καί τό χρυσίον πολλαπλάσιον πέ-
πομφε. 

45 Καί εις τόδε μέν τά τών Άγκωνιτών έτελεύτα πράγματα, φύσει τό 
πιστόν έχειν δοξάντων καί μή προς τό συμπϊπτον της τύχης τάς γνώμας 
μετακυβεύεσθαι. εΐπη γάρ αν τις, δπως του μέν έκ γειτόνων αϋτοίς δυ-
νάστου καί κατάρχειν άξιωτέρου παρηγκωνίσαντο τό επίτογμα, δς 
έστιν ό τών 'Αλαμανών ρήξ, τόν δέ μετά πολλήν όπτανόμενον γήν καί 

50 δρη σκιόεντα 'Ρωμαίων άνακτα ήγαπήκεσαν, εΐ μή τις αύτοϊς έμπεφυκυΐα 
ή ν αύτόφυτος συνείδησις τάγαθοϋ κάν τοις δεινοϊς απτόητος δρμησις και 

49—50 μετά — σκιόεντα : alludit ad Horn. A 156 sq. 

Y A P (ab 25 χρονιζόντων) = a, P(usque ad 25) W, R M D F = b 

22 άερικω Ρ 
23 où om. codd. ot 'Αλαμανοί APW Sc Bekk 24 μακράν D F Bekk 31 
ό βασ. A P W Sc άπαν: άπαν τι V δαπάνημα: τοϋ (τό τοϋ Bekk) πολέμου 
δαπάνημα A P W B Bekk 32 έπεκδέχεσθαι W 35 Γελίελμον Μ : Γιλέελμον F 
πολλοί): πολέμου Α 36 μέν: δέ R 37 έκείνου : οίκείαν V 38 τό : τόν W 
άποτριψάμενοι VAW 40 δέ R ένευφρανθεΐζ A P W 41 τών 'Ρωμαίων R 
43 έκείνου; V 45 τών Άγκ. έτελ. τά πρ. Bekk 47 εΐποι R 48 τήν έπιτα-
γήν et add. Άγκωνίται Ρ έπίταγμα: πράγμα W 49 γήν: Θάλατταν V 50 
αϋτοΐξ om. Ρ πεφυκυία V 51 αύτοφύτευτοζ V κάν: καί A D F 

22 ήχθέσθησαν : πρόΐ δέος συνεπιλήθησαν b Bekk 26 αίρούμενον : είωθότα b Bekk 
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προς το των πραγμάτων ούχ δμοιον βεβηκυΐα καΐ μή εύτίνακτος. είη δ' 
αν ετερον τούτοις ούκ άρεσκόμενον άνθυπενεγκεΐν, ώς ήττο νες δντες κέρδους 
οΐ Άγκωνΐται και άγυρτεύοντες καί προς τό λαβείν χείρα προτείνοντες 
άπέστησαν μέν του χθες τε καί πρώην ες ηγεμόνα σφών άποτεταγμένου, 55 
οπίσω δ' έπορεύθησαν άλλου, δς ήνεγκεν αύτοΐς την επιθυμία ν καί τό 
κερδαλέον καί κάπηλον έθεράπευσε του φρονήματος. | 

Tco δέ βασιλεΐ ταϋτα ούτω διοικούμε νω χλευασμοί παρά 'Ρωμαίων 
έπετρίβοντο ώς ύπερορίους δήθεν επιθυμίας διά τό φίλαυτον τρέφοντι καί 
οφθαλμούς επ' άκρα γής εκτείνοντι καί, δσα θερμά καί τολμηρά, ταϋτα βο 
διαπραττομένω καί των άξόνων βάλλοντι πόρρωθεν, ους oi πρώην 
έτεμνον βασιλείς, καί προς χρήσιμον ούδέν άπαντλοϋντι τά χρήματα, à 
συλλέγει τό ύπ' άρχήν καλαμώμενος άπογραφαΐς τε καί φόροις έκδαπα-
νών άσυνήθεσιν. ου καλώς δέ παντάπασιν εκείνω τά τοιάδε προσέρ-
ριπτον, δτι μηδ' ή ν καινοτομία τις άλογος ες τό παντελές τά πραττόμενα, 65 
άλλά τά των Λατίνων όρων άμαχον ϊσχύν περικείμενα έδεδίει τό σύμ-
πνουν, ώς εφην, μή κατακλύσειε τά ήμέτερα, ώσπερ καί χείμαρρους εξ 
ολίγου μέγας φανείς παρασύρει γήδια γεωργών, διά τοι τοϋτο καί τό 
μικρόν ύφορώμενος έναυσμα ώς πυρσού παραίτιον, ένιαχοΰ δέ καί εις με-
γίστην προβαΐνον πυρκαϊάν καί είς έμπρησμόν έκτοτε, ήν εύπρήστου 70 
ύλης τύχη λαβόμενον, καί προς μόνην ύποψίαν φυομένην τήν τών λυ-
πούντων άρχήν άπεμάχετο, τούς άρίστους τών γηπόνων μιμούμενος, 
οΐ τάς τήν πρασιάν λυμαινομένας άκάνθας νεαράς έτι έκσπώσι καί κατα-
στρέφουσιν άρτιθαλή τών δένδρων τά μή κηπεύσιμα. 

"Οτι μέντοι καλώς τε καί εύφρόνως διενοεϊτο ούτω καί διεπράττετο, 75 
σαφώς ύπέδειξε τά μετέπειτα, ή νίκα τήν μέν ένταϋθα ζωή ν αύτός μετηλ-

55 χδές τε καί πρώην: cf. Nie. Or. 3, 17 56 όπίσω — άλλου: cf. Deut. 6, 14; al. 
60 οφθαλμού; — έκτείνοντι : cf. Prov. 17, 24 67 εφην : p. 199, 45 

VAPW» (ab 75 δτι) = a, W, R M D F = b 

52 TTpòs om. V àel post δμοιον add. A P W Bekk 53 τούτοι; έτερον V 
άπενεγκεϊν RM κέρδους όντε$ F ol om. D F 55 σφών: αύτών AW 56 
όπίσω — έπιθυμίαν om. Μ 57 έθεράπευσε : ήκέσστο V 59 ΰπερόρια F 61 
βάλλοντι V Bekk : βάλλοντα rei. (βάλλον)τα πόρρωθεν i. r. 14 litt. Ρ πόρρω V 
62 ετεμον Bekk τό χρήσιμον W άπαντλούντα Ρ 63 τ ό : τόν R 66 
γένη post Λατίνων add. A P W Bekk 67 καταλύσειε V χείμαρο; R : χείμαρρος 
M D F Bekk 70 εύπρ. : έμπρ. VA 71 τήν: καί τήν ΥΑ 73 τήν πρασίαν 
λυμαινομένας τάς άκάυθας Ρ : τάς άκ. τάς τήν πρ. λυμ. Bekk έκσπώσι : έξαναστώσι 
V 75 δτι — διεπράττετο: καί τοϋτο Bekk 75 — 206, 47 δτι — βασίλεια suppl. 
partim W a 75 έμφρόνως W a 

64 — 206, 47 ού — βασίλεια om. Sc 70—71 ήν — λαβόμενον om. W b 71 πρός 
μονήν ύποφυομένην τήν (τήν om. R M D F ) τών λυπούντων άρχήν W b 72 
τούς — μιμούμενος : κατά τούς άρίστους τών γηπόνων (κ. τ . γ . τ . άρ. W) P W b Bekk 
72 τήν — λυμαινομένας om. W b 7 5 — 206, 47 δτι — βασίλεια om. W b 
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λάχει, τά δέ γε πράγματα κυβερνήτην άποβαλόντα σοφόυ μικρού το της 
βασιλείας σκάφος εβάπτισαν. 

Tò δ' ou ν των δασμών έπιτεταμένον ούδ' αυτός ώς μετεδίωκεν άπο-
κρύψομαι. άλλ' ούδ' ότι αί άρχαί δημοσιώναις προυβέ | βληντο, πα-
ραδράμοιμι, ώσπερ καί τό ποθεΐν νεώματα εν άρούραις και τ ω εαυτού 
άρότρω διασχίζειν αύλακας, έξ ών αύτω άδρομεγέθης άνέβλαστεν 
άσταχυς. ήν δέ τά συλλεγόμενα χρήματα ού τοσούτον άποθήκαις άπο-
τιθέμενα ή μυχω γης έγκατορυττόμενα, δσον άμφοτέραις άττοκενούμενα 
καί αφειδώς παρεχόμενα καί μοναϊς μεν καί τεμένεσι καί 'Ρωμαίοις έλασ-
σουμένοις, τά δέ πλείστα ταΐς τών έθνών μεταγγιζόμενα πανσπερμίαις 
καί μάλιστα ταΐς Λατινικαΐς εκρέοντα όμηγύρεσι. φιλοδωρίας γαρ μετα-
διώκων επίδειξιν άσώτως έσκόρπιζε καί άνήλισκεν όπερ άμφοτέραις 
ξυνέλεγε τούς άκρως κερματιστάς φροντιστάς τών κοινών έφιστών. 

Μέρος δέτάτης δαπάνης καίριον ήσαν και όσοι καθ' αίμα εκείνω συνή-
πτοντο καί άλλως φκείωντο. αΰτίκα τοίνυν ή άνεψιά Θεοδώρα, ή και, 
ώς εφημεν, έπλησίαζε, βασιλικωτάτης μετείχε δορυφορίας και μόνον ού 
διαδουμένη καί τών αρχείων σαρουμένων παριέναι ήθελε, και κατά φυ-
σικήν μέν ιδιότητα σοβαράν ελκουσα την όφρύν καί άνω τό όμμα τεί-
νουσα, τό δέ πλέον άγέρωχον βλέπουσα, καί ό εκ ταύτης δέ τ ω βασιλεϊ 
γενόμενος παις καί εφεξής ετεροι δλας θαλάσσας χρημάτων είς έαυτούς 
μετωχέτευον. 

Εύκολος δέ ών καί εύχείρωτος τοις κατευναστήρσι και θαλαμηπόλοις 
έκτομίαις, αλλά δή και τοις άπό γενών ετερογλώττων ύποβαρβαρίζουσιν 
υπηρέταις, ών ó σίελος του λόγου προηκοντίζετο, τοις ρυηφενέσι καί 
τούτους ένέταττεν εύπετώς, τά πολλά τό ους αυτοϊς υποκλίνων καί άπερ 
ήτοΰν I το ραόνως έκπερατών. τισί τοίνυν εκ τούτων ούτως εύρόει τά κα-
τά βίοτον, ώς σωρείαις χρημάτων ένευθηνεΤσθαι καί τοις κατά κόσμο ν πα-
σι περιρρεϊσθαι λαμπροϊς ίσα καί μεγιστδσι μεγίστων έθνών, καί ταύτα 
παιδείας άπάσης έστερημένοις καί φωνής Έλληνίδος τά ίχνη μεταδιώ-
κουσιν ώς αί σκοπιαί τε καί αί πέτραι προς τά τών ποιμένων αύλήματα 
τό της ήχους ύστερόφωνον. κάπί τούτοις ώς πιστοτάτοις αύτώ καί 

84 μυχώ — έγκατορυττόμενα : alludit ad Mat. 25, 18 84 άμφοτέραΐζ άττοκενούμενα : 
cf. p. 188, 30 

V A P W a = a 

77 μικρού om. W a 78 έβάπτισε A P Bekk 8 0 — 8 3 ά λ λ ' — άσταχυζ om. W a 81 
ποβεΐν : ποιείν V 82 αύτφ : αύτόξ VA εβλαστεν V 86 τών om. W a 88 καί 
άνήλισκεν om. W a 89 συνέλεγε A P Bekk 89—2 TOOS — μετωχέτευον om. W a 

89 κοινών: οίκείων Ρ Bekk έφιστάΐ V 90 έκείνω om. Bekk 92 μόνον: μήν 
A P Bekk 93 σαρουμένων: βαρουμένων Β Bekk (praetulit Grabler) 95—1 γε-
νόμενοξ τ φ βασιλεϊ Bekk 5 ών ώζ σύελοζ Ρ 7 εύρρόει codd. 10 
διώκουσιν V 12—39 κάπί — σννάρχοντι om. W a 12 αύτ Α : αύτοΟ Ρ Bekk 
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θερμοί? θεράπουσι μάλιστα πεποιθώς ου μόνον αύτοίς τάς μεγίστας άρχάς 
εγχειρίζει, άλλα και κρίσεσιν εφίστα δικαστικαΐς, ών όψέ καί νομοτριβεΐς 
άνδρες έφίκοιντο άν. 

Δεήσαν δέ και των επαρχιών τινάς άπογράφεσθαι (τοΰτο δέ συχνά-
κις έγίνετο), ό τοιόσδε χορός του λογίμου προυτίθετο. εί δέ που καί 
παρεζεύγνυτό τις αύτοίς ευγενής 'Ρωμαίος άνήρ, βάπτων δλως εις νουν 
καί γέμων φρονήσεως, κατά τοΟτο ξυνεπέμπετο, όπως ό μεν άπογράφων 
εσται καί τολυπεύων τάς υποθέσεις, εξ ών ήμελλον oi φόροι συνάγεσθαι, 
ό δέ ώς κερδοσυλλέκτης προεδρεύη καί τά φασκώλια σφραγίσι διαση-
μήνηται, â ήμελλον είσφέρεσθαι βασιλεϊ. τά πλείστα μέντοι πρός τουναν-
τίον αύτω περιίστατο καί ήσυνθετεϊτό οί εντεύθεν τά σκέμματα· 'Ρω-
μαίους γάρ ώς κλεμματιστάς έκτρεπόμενος είτε ύποβλεπόμενος ελάνθανεν 
εαυτόν έρασιχρημάτους όλβίζων βαρβάρους και εΰ ποιών άνδράρια κα-
κοδαίμονα καί του κατά φύσιν και παιδείαν χρηστοϋ καί πιστού προς 
την άντικειμένην γνώμην τους ένδαπούς καθιστών, έπε! καί τό εις αυτούς 
καχύποπτον | του βασιλέως εκείνοι γνωρίζοντες καί ώς υπηρέται πλέον 
καί προαγωγοί λημμάτων ήπερ ασφαλείς τά ές πίστιν κρινόμενοι τοις 
έθνικοΐς συντάττονται κατά σύνδυο εκπεμπόμενοι ή γουν ώς παρήοροι 
καί παράσειροι του της αρχής λογίζονται άρματος, τό διατεταγμένον 
μόνον έποίουν θερίζοντες και δεσμεύοντες ώς δράγματα τά κέρματα καί 
ώς είς άλωνα συμφοροϋντες τον επί πολλών καθιστάμενον εκείνον καί 
πλείστων άλλων άντάξιον 'Ρωμαίων κρινόμενο ν βάρβαρο ν, τά δ' άλλα 
παρέβλεπον, ίνα μή λέγοιμι ώς βασιλεϊ μέν ενίοτε βραχέα και οίον άφαιρέ-
ματα τών όλων εϊσήγετο, τά δέ πλείω εκείνοι παρενοσφίζοντο, του αγα-
θού και πιστού παρά βασιλεϊ δούλου έν πρώτοις έαυτω φύροντος έγ-
κρυφίας εκ τών άλοωμένων πυρών εΐτ' ου υ χρυσίνων καί μετέπειτα μετα-
δίδοντος καί τω συνάρχοντι. 

"Εργον του βασιλέως τούτου καί ό μή πολύ τής θαλάσσης ένδον 
ιστάμενος πύργος τής προσκλυζούσης τήν χέρσον, ήτις ονομάζεται Δά-
μαλις, άλλά δή καί ό άντίπορθμος τούτω ετερος πύργος τής τών Μαγ-
γάνων εγγιστα δεδομημένος μονής, ήν δέ σκοπός τω τούτους άνεγεί-
ροντι άνακτι, κατά καιρόν επαγωγής πλοίων βαρβαρικών σιδηρδν εξ 

36—37 του — δούλου: alludit ad Mat. 25, 21 

YAPW» = a 

13 θεράποσι APac 17 προυτίθεντο Bekk 18 εγγενής V όλον AP: όλος 
Bekk 21 προεδρεύει Ρ Bekk σφραγίδι Ρ: σφραγίδι Bekk διασημαίνεται 
Bekk 23 ήθετείτο Ρ: ήθέτητο Bekk 26 καί pr. : κάκ Α 29 είς Ρ Bekk 
30 τταήοροι APac: ττάκοροι Bekk 34 'Ρωμαίων άντάξιον Ρ Bekk 35 ενίοτε 
om. Bekk οίοι Bekk 36 δλων : άλλων AP Bekk 41 ώνομάζετο Β Bekk 
42 τά νΟν δέ "Αρκλα καλείται post Δάμαλις add. Β Bekk τούτω ετερος : ούτος Bekk 
43 άγχιστα AP Bekk άνεγείροντι Ρ: έγείραντι V: άνεγείραντι AW Bekk 
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45 έκατέρων σλυσιν διατείνεσθαι καί άβατα έιητεΟθεν γίνεσΟαι όπόσα περί 
τήν άκρόπολιν μέρη της πόλεως καί τον συρόμενον εσωθεν όλκόν εως και 
ες αυτά τά έν | Βλαχέρναις βασίλεια. 

Φιλοκαλίαν δε κατηγοροΟσι τοϋδε του βασιλέως καί οί κατ' άμφω 
τά ανάκτορα έπιμήκιστοι καί περίστυλοι άνδρώνες, οΰς αυτός άνήγειρεν, 

50 οί ψηφίδων χρυσών έπιθέσεσι διαυγάζοντες τυποϋσιν άνθεσι βαφής πο-
λυχρόου καί τέχνη χειρουργώ θαυμασία δσα ούτος κατά βαρβάρων ήν-
δρίσατο ή άλλως έπί το βέλτιον 'Ρωμαίοις διεσκευάκει. άλλά καί τάς 
πλείους των κατά τον πορθμόν της ΤΤροποντίδος λαμπρών οίκοδομιών, 
εν αίς οί βασιλείς 'Ρωμαίων θερίζουσι τάς εύωρίας μεταδιώκοντες ώς οί 

55 πάλαι κρατούντες Περσών τά ΣοΟσά τε καί Έκβάτανα, ούτος ανήγειρε 
καί προς κόσμο ν ύπεξήρε πλείονα. 

Καί πρός τούς πόνους γαρ άντεΐχε μάλα, καιροΟ καλούντος μοχθειν, 
καί ψϋχος εστεγε καί πνίγος εφερε καί πρός Οπνον άπεμάχετο, καί ταϊς 
τρυφαϊς δέ προσανεΐχε πολέμων άγων σχολήν καί ένησμένιζε ταίς άνέσε-

βο σιν. εΐ τοίνυν περιεργότερον τούτον ήθρήκει τις, όπως έχαιρε καρυκείαις 
βρωμάτων καί τοις πρός λύριον καί κιθάραν καί συμφωνίαν ωδών 
εχουσιν ούκ οατηχθάνετο, είπεν αν ώς μόνοις εννεάσας εχει τοις τοιούτοις 
καί ηδονή ν τό πέρας ήγηται της ζωής· εΐ δε τουναντίον αυτω προσέβλε-
ψε πρός πδσαν άταπεινώτω γλυκυθυμίαν τυγχάνοντι καί τιθεμένω παρά 

65 φαϋλον ήδυπάθειαν δύσκολων έπιστάντων καιρών, έθαύμασεν αν, δπως 
έξήλλακτο πρός αμφότερα. 

Έπιβαλόμενος δέ τον πρός θάλασσαν της αγίας Είρήνης άναδομήσειν 
νεών, ôv μεγέθει μέγιστο ν καί κάλλει κάλλιστον πάλαι Μαρ|κιανός ό 
πάνυ ήγειρε, πυρ δέ ήθάλωσε, μέρη τινά του τοιούτου τεμένους έκ βάθρων 

70 οίκοδομήσας του λοιπού έπαύσατο. 
' Ιδρύσατο δέ φροντιστήριον Ιερόν περί που τό του Πόντου στόμα, 

είς τόπον τινά Κατασκέπην λεγόμενον, εϊς όνομα του αρχιστρατήγου 
Μιχαήλ, καθ' δ τών τότε μοναστών ήθροικώς τούς όνομαστοτάτους τε 

68 μεγέθει — κάλλιστον: cf. ρ. 178, 21 

VAP (usque ad 65 ήδυπάθειαν) W» (usque ad 47 βασίλεια) = a, Ρ (ab 65) W (ab 48), 
R M D F = b (ab 48) 

45 δβατον AP Bekk 49 καί om. Ρ Bekk ους — άνήγειρεν om. VA: hab. Se : oôç 
περί τών δύο τταλατίων έποίησεν Β 51 χειρουργώ : χειρών Ρ Bekk 52TÒom. Bekk 
άλλα om. R 53 πλείστα; Ρ Bekk 57 πόνους γάρ om. Μ γάρ om. W 
μάλιστα W»» 61 φδών : όδόν V 63 της om. Ρ 67 οίκοδομήσειν F Bekk : 
άνο«οδομήσαι Sc 68 ναόν V K B 69 πάνυ: πάλαι R άνήγειρε Bekk 71 
τό om. R 72 έπ' όνόματι τοϋ άρχαγγέλου A P W Sc 73 τε om. Μ 

49 έπιμήκιστοι κα\ om. W b, sed suppl. D s 50—52 oí — διεσκευάκει om. W b, sed 
suppl. D m « Se 52—56 άλλα — πλείονα: άλλα καί τάς κατά τήν Προποντίδα 
λαμπροτάτας οίκοδομάς άναστήσας (άναστήσας: οθτο; άναστήσας W) έν αύταΤξ 
έθέριζε W b 70 οίκοδομήσας : δειμάμενος b Bekk της ναοδομία; post τοϋ λοιπού 
add. b Bekk 
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καί άκρέμονας πάντη μοναδικόν καΐ άπράγμονα μετιέυαι βίον προεμη-
θεύσατο. είδώς γαρ τό κτηματικούς είναι καί τυρβάζεσθαι πάλιν περί 75 
πολλά τούς τόν έρημικόν βίον άνελομένους της ησυχίας αύτούς μεθιστών 
καί του κατά θεόν ζην άπάγον, τοΟτο δή τό οίκειον αύτοϊς επάγγελμα, 
ούδέν κτησείδιον άπετάμετο, ούτε μήν αγρούς καί αμπελώνας τω φρον-
τιστηρίω έπέταξε, πδσαν δέ τοΤς μονασταϊς δίαιταν έκ των βασιλικών 
χρυσώνω ν επιμετρήσας εκείθεν αύτη ν εβράβευεν, άνακόπτων εντεύθεν, 80 
οΐμαι, τόν πολύν έρωτα των πλείστων περί του μονάς συνιστδν καί πα-
ράδειγμα διδούς τοις μετόπισθεν, όπως χρεών νεώς άνιστδν καί οίαν 
δέον έτοιμάζειν τράπεξαν τοις ερημικοϊς καί άβίοις καί της ύλης εαυτούς 
έκλύσασι. 

Τοσούτον δ' απείχε την νυν κατάστασιν επαινεϊν, οι μονάζειν μεν 85 
έπαγγέλλονται, πολυκτήμονες δέ καί πολυφρόντιδές είσιν ύπέρ τούς τη 
ενταύθα φιληδοϋντας ζωή, ώστε καί την νεαράν νομοθεσίαν, ην ό βασι-
λεύτατος τω όντι Νικηφόρος ó Φωκδς, ó την | Ισχύν ηρωικός καί πολύς 
την σύνεσιν, εθετο παύουσαν τάς μονάς έμπλατύνεσθαι κτήσεσι, τεθνη-
κυϊαν πάλαι τω χρόνω καί τό κϋρος άποθεμένην, τω ερυθρω της βαφής 90 
ώς αΐματι άναθάλψας εζώωσεν. 

Ού μήν δέ άλλα καί τω πατρί καί τω πάππω καί τοις καθ1 αίμα προσ-
ήκουσι λοιποις άπασιν, όπόσοι μονάς δειμάμενοι δλα πλέθρα γης καρ-
ποφόρα καί λειμώνας χλοερούς αύταΐς προσεκλήρωσαν, επεγκαλών ούκ 
έπαύετο, ού κατά τούτο μεμψίμοιρων ή μυκτήρα καταχέων πλατύν τών 95 
ανθρώπων, δτι της ούσίας θεώ τι απένειμαν, άλλ' ότι μη καλώς τό καλόν ι 
είργάσαντο. δέον γάρ εν τόποις δυσερευνήτοις καί χωρίοις πανερήμοις 
καί σπηλαίων όπαΐς καί όρών περιωπαΐς τοϊς μονάζουσιν άποτάξαι τό 
σκήνωμα καί παριδεΐν ταυτηνί τήν έφ' Έλλησπόντψ κειμένην καλλίπολιν 
ώς τόν λωτό ν 'Οδυσσεύς καί Σειρήνεια μέλη τά δυσαπόσπαστα, οί δέ τόν 5 
εξ ανθρώπων θηρώμενοι έπαινον καί τούς κεκονιαμένους εαυτών τάφους 

5 ώς — δυσαπόσπαστα : cf. Horn, t 84 sqq.; μ 158 sqq.; Lucían. Nigrin. 3; Salt. 4; 
Apost. 11, 2; 15, 38 6 κεκονιαμένους . . . τάφους : Mat. 23, 27 

VA = a, PW, RMDF = b 

75 γάρ om. AW κτηματικών είναι καί τό τυρβάζεσθαι πάνυ περί V 76 αυτούς 
om. V 78 κτησίδιον et add. αϋτοϊς Bekk 79 ¿(πέταξε Bekk δέ om. F 80—81 
οΐμαι έντεϋθεν V Bekk 85 του post άττεϊχε add. Bekk 87 φιληδονοΰντας Ρ 
90 βαφής : γραφής V: β (αφής) Αρ° 91 έζώωσεν: άνέρρωσεν VAW: έβεβαίωσε καί 
καταλυθεΐσαν άνεκαίνισεν Β 92 δέ om. R 93 όπόσοι — γης om. R 94 
αυτούς RM 95 κατά τι τοΰτο AW: κατά τι Ρ 5 δυσαπόδραστα VAm8YP 6 
κεκουισμένους V 

76 αύτούς: σφάς b Bekk 90 της βαφής: της βασιλείου βαφής (ταφής R) b Bekk 
6 καί ψηφϊσι πολυχρώσμοις (πολυχρώμοις D) διηνθισμένους post τάφους add. b, sed 
om. M, Bekk 
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ε!ς θέαν toIs είσιοΟσι τούς υεώς ττροτιθέντες καί υεκροί έρώντες στεφανού-
μευοι δείκυυσθαι καί στιλπνοί καί φαιδροί τά πρόσωπα έπ' άγορδς τε καί 
τριόδωυ τά θεια φκοδόμησαν φροντιστήρια, ενλακκεύσαντες εν τούτοις 
καί ενσηκάσαντες ουκ έπιλέγδην τό άρεταϊνον, τό δέ μέχρι τριχών απο-
βολής καί της των έσθημάτων μεταβολής καί του άφειμένου πώγωνος 
χαρακτηρίζον τον μοναστήν. δια ταϋτα τοίνυν εϊτε την μοναδικήν 
ΰπερείδων σεμνότητα ήδη άφαντουμένην καί πρηνή επί στόμα πίπτου-
σαν, είτε μην δε | διώς μή εσεϊται μέσος ληφθείς οίς διεβέβλητο, ετέραν 
ετράπετο ής οί έξ αίματος εκείνω έβάδισαν. 

Θεσμού δέ παρά 'Ρωμαίοις κειμένου, οΐμαι δέ καί παρά βαρβάροις αύ-
τοϊς κρατούντος, όψώνια τοΤς στρατευομένοις παρέχεσθαι καί τούτων 
πολλάκις εκταξιν γίνεσθαι, εΐ ευοπλοϋσιν, ει των ίππων επιμεμέληνται, 
άλλα καί τούς νεωστί στρατευομένους πρότερον εξετάζεσθαι, ει εύρώστως 
εχουσι των σωμάτων, ει τόξων είσίν ειδήμονες, εΐ κραδαίνειν δόρυ έπήσκη-
σαν, εΐθ' ούτω τοϊς καταλόγοις έγγράφεσθαι, ό βασιλεύς ούτος τά τοις 
στρατιώταις διδόμενα σιτηρέσια ώς εις δεξαμενήν ύδωρ τά ταμιεία συ-
σχών ίδτο τό δίψος των στρατευμάτων ταϊς λεγομέναις των πάροικων 
δωρεαϊς, εργω καταχρησάμενος παρά των πρώην έφευρημένφ βασιλέων 
καί σπανίως επί τισι γινομένω τους πολεμίους πολλάκις συγκόψασιν. 

"Ελαθεν ου ν εντεύθεν καί τό στρατιωτικόν άτονώτερον εργασάμενος 
και χρημάτων αβύσσους εις άργάς γαστέρας όχετηγήσας καί τάς 'Ρω-
μαϊκός επαρχίας άγαν κακώς θέμενος· οΐ τε γαρ αγαθοί στρατιώται τό 
έν τοις δεινοΐς φιλότιμον καταλελύκασιν, ούκέτι του ύπονύσσοντος προς 
επίδειξιν αρετής ΐδίου αυτοϊς ώς πρότερον μένοντος, αλλ' εύπορίστου 
προκειμένου τοις άπασι, καί οί τον δημόσιον πάλαι δεσπότην λαχόντες 
τών επαρχιών οίκήτορες ύπό τής στρατιωτικής απληστίας πεπόνθασι τά 
οικτρότατα, ούκ άρ | γύριον καί όβολόν αφαιρούμενοι, άλλά καί του τε-
λευταίου χιτώνος ψιλούμενοι, ενίοτε δέ καί τών φιλτάτων αύτών απο-
σπώμενοι. 

27 όργάς γαστέρας : Tit. 1, 12 

VA = a, P W , R M D F = b 

8 τε om. V 9 περιόδων R 10 ένσκευάσαντε; R : ενσηκεύσαντες F 14 είτε : ούτε R 
έτέραν om. M 15 ήν V 18 πλειστάκις Ρ εΐ pr. om. W εϊ alt. om. M 
21 ούτως WM τά om. M 22 ταμεία D K N 25 (πολ)εμ(ους πολλάκις i. r. 
5 litt. Ρ πολλάκις om. VA 26 ένταΰθα R εί δει τι τ ω άνδρΐ νεμεσήσασθαι 
(έμέσασθαι W ) post εντεύθεν add. AP m «W καί om. AWN 28 άγαν om. Bekk 
διαθεμενος A P W Bekk 29—30 πρός έπίδειξιν άρεϊκης άρετής APP°W : πρ. άρεϊκής 
άρετης Ιπίδειξιν Bekk 31 κειμένου W τοϊς om. V 33 μόνον post àpyùpiov 
add. Ρ Bekk 

12 μοναδικήν: μοναχικήν P b 14 ώς χαίρων post ληφθείς add. b Bekk 29 
ένθένδε post φιλότιμον add. b Bekk 29—30 προς άρετης Ιπίδειξιν b 30 σφίσιν 
ώς πρώην b Bekk 
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THv τοίνυν δια ταΰτα το στρατολογεϊσθαι του βουλομένου παντός, 
και πολλοί ταΐς ραφίσι χαίρειν είπόντες ώς επεισκομιζούσαις αύτοΐς τά 
χρειώδη στενώς καί δυσεκβιάστως, άλλοι το ίπποκομεΐν έκλακτίσαντες 
καί τον εκ πλινθείας βόρβορον άπονιψάμενοι ετεροι, είσί δ' οΐ καί τήν των 
χαλκείων άσβόλην άπομορξάμενοι τοις στρατολογουσι παρέστησαν καί 40 
παρενεγκόντες ίππου ΠερσαΤον ή χρυσίνους αριθμώ βραχείς καταθέμενοι 
ταίς στρατιώτισι κατελέγησαν ΐλαις άβασανίστως κάκ του παραυτίκα 
βασιλικοϊς εφωδιάσθησαν γράμμασι πλέθρα γης δροσερά καί άρούρας 
σιτοφόρους καί 'Ρωμαίους ΰποφόρους βραβεύουσιν, ώς ύπηρετεΐν εν 
σχήματι δούλων, ενίοτε καί κατατιθέναι φόρους άνδραρίω μιξοβαρβάρφ, 45 
μηδέ εϊ εστίν όλως εγνωκότι παράταξις, 'Ρωμαίον άνδρα, γεραρόν τό 
είδος καί ούτως εύ είδότα πολέμων καί τοσούτον τοϋ φορολογοΰντος 
αυτόν ύπερφέροντα, ώς 'Αχιλλέα προς εκείνον δοκείν ή διτταϊς χερσίν 
όπλιζόμενον κρίνεσθαι προς τον μηδετέραν άπό πάθους όρέγοντα. 

'Επαξίως ούν της άκομιστίας ταύτης των στρατευμάτων αϊ 'Ρω- 50 
μαϊκαί πεπράγασιν επαρχίαι, αί μέν προ των οφθαλμών ημών ύπό τών 
άλλοφύλων σκυλευόμεναι καί εις άρχήν αύτοϊς ίδιούμεναι, αϊ δέ ώς άλ-
λότρι I αι τοις ήμετέροις άφαντούμεναι καί δηούμεναι. 

'Αλλ' εως πότε, Κύριε, της σης έπιλήση κληρονομιάς καί τό σον οττό-
στρέφων άφ' ημών πρόσωπον όδοποιήσεις τρίβον τη οργή σου; πότε 55 
έττόψει εξ òyiou επιβλέψας κατοικητηρίου σου καί ΐδών ίδης την ήμετέραν 
συνοχήν τε καί κάκωσιν καί ρύση τών εφεστώτων κακών, άπαλλαγήν δέ 
παρέξεις καί τών πολύ τούτων έλπιζομένων χαλεπωτέρων; 

Προς δέ τοίς είρημένοις κάκεΐνα δοτέον τη ίστορία. τοις πλείοσι βασι-
λεύσι 'Ρωμαίων ούκ ανεκτό ν έστιν δλως άρχει ν μόνον καί χρυσοφορεϊν 60 
καί χρδσθαι τοις κοινοίς ώς ιδίοις, ούδέ μήν ώς δούλοις τοϊς ελευθέροις 
προσφέρεσθαι, άλλ' εϊ μή καί σοφοί δοκοΐεν καί θεοείκελοι την μορφήν καί 
ήρωες τήν ίσχύν καί ώς Σολομών θεόσοφοι και δογματισταί θειότατοι καί 
κανόνες τών κανόνων εύθέστεροι καί άπλώς θείων καί ανθρωπίνων 
πραγμάτων άπροσφαλεΐς γνώμονες, δεινά οίονται πάσχειν. ενθεν τοι καί 65 

54 άλλ' —πρόσωπον: cf. Ps. 12, 2 55 όδοποιήσει$— σου: cf. Ps. 77, 50 55—56 
πότε — σου: cf. Ps. 32, 14 56—57 !δών —κάκωσιν: cf. Exod. 3, 7 

VA = a, PW, RMDF = b 

36 παντός τοϋ βουλομένου F Bekk 37 έπικομιζούσαΐζ V 41 παρενεγκόντε; 
As: προσ-VAW 45 δέ post ένίοτε add. APW Bekk 50 άκοσμίας Bekk 
51—52 τών άλλοφύλων: άλλήλων V: έτέρων Β 55 Ιδιοποιήσεΐζ V 58 τούτων : 
μείζω R 59 περί τών δογμάτων τών κινηθέντων ΙπΙ τού βασιλέας κϋρ Μανουήλ 
ante πρόξ praem. Ρ δέ om. Μ 61 χρήσθαι Bekk καί διαδιδόναι ταύτα 
καθώζ δρα καί ois βούλονται post ¡δίοι; add. APmeW Bekk μήν : μή AW 64 
εύθέστατοι DF 

38 έκλακτίσαντεζ Dm«: λάξαντε$ b Bekk 39 τόν . . . βόρβορον: τήν . . . Ιλύν b Bekk 
14 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:11



210 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 274¡5 

δέον τοις άπαιδευτέροις και θρασυτέροις έττιτιμδν έπεισάγουσιν άσυυήθη 
καί νέα τή έκκλησία δόγματα ή yoöv άνατιθέναι ταύτα οίς έπάγγελμα τα 
περί θεοϋ είδέναι καΐ λέγειν, οί δέ ούδέ κατά τοϋτο τό μέρος δευτερεύειν 
ούτινοσοϋν άνεχόμενοι oi αύτοί δογμάτων είσηγηταΐ και δικασταί τού-

70 των καί όρισταί, ττολλαχοΰ δέ καί κολασταί των μή συμφωνούντων αύ-
τοϊς γίνονται. 

Καί ό βασιλεύς τοιγαροϋν ούτος εύγλωττίαν εύτυχηκώς καί λόγου 
εμφυτον χάριν πεπλουτηκώς ού λαμυρώς επέστελλε μόνον, | άλλα καί 
κατηχητηρίους ώδινε λόγους, ούς φασι σελέντια, καί είς κοινήν άνέπτυσσεν 

75 άκοήν. όδω δέ προϊών και δογμάτων ήπτετο Θείων καί περί θεοϋ διελέ-
γετο. άμέλει καί κατασχηματιζόμενος πολλάκις τον άπορουντα γραφι-
κός είσηγε ζητήσεις καί περί των λύσεων τουτωνί διεπυνθάνετο ξυνα-
γείρων δσον έχαιρε λογιότητι. άλλ' ήν αν έπαινετέος κάν τούτοις, εί 
μέχρι τούτων την λιχνείαν έκτείνων τοις δυσεφίκτοις ού προσέβαινε 

80 δόγμασιν ή καί τούτοις εφιστάνων τον νουν ούκ ήν Ισχυρογνωμών, ούδέ 
τόν νουν των γραφομένων πρός τήν οίκείαν μεθεϊλκεν εν πολλοίς πρόθεσιν, 
ορίζων καί προσεπάγων έξηγήσεις έν οΐς προς όρθήν ?ννοιαν οί πατέρες 
έφθέγξαντο, ώς εΐπερ δλον αύτόν συνείληφε τόν Χριστόν καί ύπ ' αύτοϋ 
μεμύηται τά περί αύτοϋ τρανότερον και θειότερον. 

85 Ζητήσεως ούν γενομένης περί τοϋ γραφικού ρητοϋ, δ φησι τόν σεσαρ-
κωμένον θεόν προσφέρειν τε όμού καί προσφέρεσθαι, καί των τότε λογίων 
ανδρών είς έναντίας μοίρας άποκριθέντων, εφ' ικανό ν τά της έξετάσεως 
παρετάθησαν, ρήσεις τε καί αντιρρήσεις εξ εκατέρων έχέθησαν των μερών, 
όρθοτομηθέντος δέ τοϋ ζητουμένου καί τη δόξη προστεθέντος τοϋ βασι-

85 sqq. : haeretica doctrina, de qua hic agitur, duabus synodis damnata est, sc. die 
26 mens. Ian. a. 1156 (contra Mich. Thessal., Eust. Dyrrh. et Niceph. Basil.) et die-
bus 12—13mens.Maii a. 1157 (contra Soter.Panteug.) 

72—75 καί—άκοήν: cf. Cinnam. 290,14—21 76—78 άμέλει—λογιότητι: cf. 
Cinnam. 291, 3—6 85 — 211, 14 ζητήσεως — ήλάθησαν: cf. Nie. Panopl. dogm. 
lib. XXIV, PG 140, 137—202 85 γραφικού £ητοϋ: non sunt verba S . Script, sed 
liturgiae S. Io. Chrysostomi 89 όρθοτομηθέντοί : alludit ad 2 Ti. 2, 15 

VA = a, PW, RMDF = b 

66 άπαιδευτοτέροι$ W Bekk 66—67 νέα κσί άσυνήθη Bekk 67 ταϋτα : καί ταύτα 
V τά om. W 73 εΰφυτον W 74 άνέπτυσσεν V Bekk: άνέπτυσεν rei. 75 
καί pr. om. W 76 τόν om. W 77 τούτων V 78 εί : εί μή VAW (cf. εί μέχρι 
τούτου ίστατο καί μή eis τά άπορα των δογμάτων εΐσήρχετο Β) 80 ισχυρογνώμων 
Ρ 82 προσυνεπάγων V ois: οίςκαΐ V ol om. Ρ 84 αύτοϋ: έαυτοϋ PWDF 
86 (ττροσ)φ(έ)ρ(εσθαι) P i r (cf. σύ εί ó προσφέρων καί προσφερόμενο; Panopl. Dogm. 
Lib. XXIV Tit. et passim) τότε : τε VW 87 ύποκριθέντων R 88 έχύθησαν 
D F Bekk 

79 ού : ούδόλω; (ούδ ' όλως Bekk) b Bekk 86 προσφέρεσθαι : προσδέχεσθαι b 
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λεως τ η θεοφιλεϊ τε καί κρείττονι, καθαίρεσιν υπέστησαν ώς άντίφρονες 90 
ό υποψήφιος της Θεουπόλεως μεγάλης 'Αντιοχείας Σωτήριχος ό Παντ-
εύγενος, ό Δυρραχίου Ευστάθιος, ό του Θεσσαλονίκης Μιχαήλ τόν 
ρητορικόν | θρόνον κόσμων καί τόν ευαγγελικό ν άναβαίνων όκρίβαντα, 
ό Βασιλάκης Νικηφόρος τάς του Παύλου άναπτύσσων έπ' εκκλησίας 
έπιστολάς καί διαλευκαίνων τ ω της καλλιρρημοσύνης φωτί δσαι των 95 
αποστολικών ρήσεων τ η άσαφεία ΰπομελαίνονται καί τ ω βάθει του 1 
Πνεύματος έπιφρίσσουσι. 

Λέγεται δε ώς του δόγματος τούτου ύποκινουμένου καί εις κοινήν 
έπικρινομένου προτεθήναι βάσανου, έξώρως έκραγήναι βροντην έξαισίαν, 
ύφ' ής καί περικτυπηθήναι τάς άκοάς τό συνόν άπαν τ ω βασιλεΐ, κατά 5 
Πέλαγονίαν διατρίβοντι τότε, καί τίνα των λόγω τροφίμων, Ήλίαν 
τοΰνομα, τήν τύχην Οπερ τούς πολλούς, του στρατού φύλακα, βίβλον 
άναπτύξαντα περί βροντών καί σεισμών διεξιοϋσαν καί τά περί τόν και-
ρόν έκεϊνον, καθ' δν εβρόντησεν, επελθόντα φάσκοντα εύρειν ούτωσΐ 
,,πτώσις σοφών." 10 

Ού μόνον τοίνυν οί (ΐιηθέντες, τών τηνικαυτα οντες σοφών οΐ κράτιστοι, 
της εκκλησίας άπεσφενδονήθησαν και πάσης ίερδς υπηρεσίας εξωστρα-
κίσθησαν, άλλά σύν αύτοϊς και ετεροι τών θείων περιβόλων άποσηκα-
σθέντες ήλάθησαν. 

Μετά χρόνους δέ τινας τήν ,,ό πατήρ μου μείζων μού εστι" του Θεαν- 15 
θρώπου φωνήν προθείς είς εξέτασιν όλίγα ταϊς τών πατέρων προσσχών 
έξηγήσεσι, καί ταύτα διαφόροις οΰσαις καί ίκαναϊς προς τήν τοΰ ζητου-
μένου παράστασιν καί σαφήνειαν, εφερμηνεύσεις οίκείας είσήνεγκε, φιλο-

90 καθαίρεσιν ύπέστησαν: veritati non congruere videtur; solus Soterichus Panteuge-
nus sine dubio damnatus et muñere suo privatus est 91 ύποψήφιος: episcopus 
designatus 6 διατρίβοντι : cf. supra p. 101, 60 sqq. 11—14 où —ήλάθησαν: 
vide ad lin. 90 

15 — 213, 50 μετά — παρεβλέψαντο : cf. Cinnam. 2 5 1 , 7 — 2 5 7 , 1 6 ; Nie. Panopl. 
dogm. lib. X X V , P G 140, 201—281 15 ó — έστι: cf. Joh. 14, 28 

VA = a, P W , R M D F = b 

(90—94 cf. Panopl. Dogm. Lib. X X I V init. : ήσαν δέ oötoi Σωτήριχος ό ΓΤαντεύγενος, 
υποψήφιος ών της κατά Συρίαν 'Αντιοχείας, ήν Όρρόντης ποτίζει καί ζέφυρος καταπνεϊ 
άνεμος, ό Δυρραχίου Ευστάθιος, ό Βασιλάκης Νικηφόρος καί ό τοΰ θεσσαλονίκης 
Μιχαήλ, οΐ καί καθήρηνται πάντες) 91 'Υποψήφιος Bekk 92 τοΰ: της Ρ 3 B e k k : 
om. W 93 κόσμων θρόνον Ρ Bekk κοσμούμενος R 2 ύποφρίσσουσι V 
3 ύποκινηθέντος Μ 6 ώς άπό τοΰ κτύπου πολλούς είς γήν πεσεϊν (καταπίπτειν 
Bekk) post τότε add. Β Bekk λόγου Bekk 7 τύχην : ψυχήν W 9 Ιφευρείν 
V 11 σοφών όντες Bekk 13 θείων : Ιερών καί θείων Bekk 15 δέ χρόνους Α 
17 οΰσαις καί ταύτα διαφόροις W 

11 άνδρες post ρηθέντες add. b Bekk 

14» 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:11



212 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 27617/8 

νείκως των οπταξ δοξάυτων περιεχόμενος καί προς τό οίκείον άνθέλκων | 
20 βούλημα καί δ κυρώσειν προέθετο τάς μηδέν τή άληθεία λυμαινομένας 

άλλα θεοσόφως λεχθείσας ρήσεις των μακαρίων διδασκάλων της οικου-
μένης. των μεν γάρ λεγόντων τω αίτίω εϊρήσθαι μείζονα, των δέ κατάτό 
άνθρώπινον έξειληφότων καί τω προσλήμματι, οΰ τω Λόγω την φωνήν 
ταύτην οπτονειμαμένων, ώσττερ καί τό προς τον πατέρα πορεύεσθαι και 

25 τό έρχεσθαι του κόσμου τον άρχοντα καί έρευνώντα μηδέν δλως εΰρίσκειν 
έν αύτω, τινών δέ περί του Λόγου τό μείζον έκλαβομένων, ούχ άπλώς δέ 
καί κατ' ούσίαν, άλλα δια την έν τω ένανθρωπήσαι ακραν κένωσιν καί 
ταπείνωσιν, καί άλλων άλλως εύσεβώς μέντοι έκδεξαμένων, ταύτας ουκ 
οίδ ' όπως άποστέρξας ώς οΰχ ϊκανώς περί του προκειμένου ειπούσας καί 

30 έτέρως αυτό διηρμήνευεν. 
Άμέλει καί σύνοδον συγκροτήσας και άπαν όσον τοΤς θείοις έχαιρε 

δόγμασι συναθροίσας ένήγεν έκαστον έν τόμω δογματικω ύπογράφειν 
ορίζοντας ούτωσΐ „αποδέχομαι μέν και τάς περί του ó πατήρ μου μείζων 
μού έστι των θεοφόρων πατέρων φωνάς, λέγω δέ εϊρήσθαι τοΟτο και 

35 κατά την έν αύτω κτιστήν καί παθητήν σάρκα." 
ΤοΟτο δέ ούκ οΐδ' δπως τό έλαττον προς τόν πατέρα τφ υίω σαρκο-

φορήσαντι περιτίθησιν, ώς εϊπερ άπωλίσθησε της ΐσότητος δια τήν της 
ανθρωπινής φύσεως πρόσληψιν καί τήν προς ήμδς έπιδημίαν, μή τήν 
ΐδίαν καί ούτως άνασώζων δόξαν, τοις δέ της κενώσεως μέτροις έναπο-

40 μείνας, ή μή θεώσας καί ύψώσας τό τα | πεινόν καί των οικείων αύχημά-
των μέτοχον άποδείξας έξ αύτης ένώσεως, άλλ' ύπ' αύτου τούναντίον 
ταπεινωθείς, δπερ άτοπον. 

Άμέλει καί γραφαις έρυθραις ώς φλογίνη ρομφαία τό δόγμα τοϋτο 
διειληφώς, άπειλούσαις θάνατον καί άποκήρυξιν πίστεως τω προσεμ-

45 βλέψαι δλως ένδον τολμήσαντι καί κατά πρώτην του νοΰ κίνησιν, πολ-
λού δέω ειπείν έπιλαβομένω καί ύποτονθορύσαντι, έπειτα καί λιθίναις 
πλαξίν έγχαράξας ύποθήκαις τινών επί Νεώ τοΟ Μεγίστου άνέθετο. 
ύφωρώντο γάρ τήν των κυρωθέντων άνάλυσιν ώς εις αυτόν τόν Λόγον 

24 τό — πορεύεσθαι: cf. Joh. 14, 28 
27—28 τήν — ταπείνωσιν: cf. Phi. 2, 7 
λιθίναΐΐ πλαξίν : Exod. 31, 18; al. 

25—26 τό — αύτω: cf. Joh. 14, 30 
43 φλογίνη ρομφαία: Gen. 3, 24 46—47 

VA = a, PW, RMDF = b 

19 δεδογμένων Ρ περιχεόμενοί W 20 προύθετο Ρ 22 τφ om. W 25 
έξέρχεσθαι R 32 ένήγεν: oöv ήγεν A 33 όρίζων W ούτωσΐ: ούτωσίν d>s V 
37 περιτιθέασιν Α τήν om. R 39 της δέ R έναττομείνας om. Α 41 άνα-
δείξα$ VFPc Bekk αύτης : αύτη; της Bekk 45 πολλώ D F Bekk 46 ύποτονθο-
ρύσοντι As PW 47 των έττακολουθούντων καί κολακευόντων αύτω (αύτω καί κολ. 
Bekk) post τινών add. Β Bekk 
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δια μέσης της σαρκός αποφερόντων το ελαττον, καί μάλισθ' ότι την 
κένωσιν καί τό κατά τό άνθρώιτινον νοούμευον παρεβλέψαντο. 50 

Οίον δέ καί τόδ' ερεξεν άνηρ ούτοσΐ περί τό πέρας της αύτοϋ βιοτής. 
εγκειται τω κατηχητικω πυκτίω μεθ' έτερων αφορισμών καί τό ανάθεμα 
τω θεω του Μωάμετ, περί ού λέγει „ούτε έγέννησεν οΰτε εγεννήθη" καί 
ότι όλόσφυρός έστι. τον τοιούτον τοίνυν άναθεματισμόν άπαλειψαι 
των δλων κατηχητηρίων βίβλων προέθετο, άπ' αυτής της έν τη Μεγάλη 55 
'Εκκλησία πυκτίδος άρξάμενος. καί ή πρόφασις ώς μάλα ευπρόσωπος· 
εφασκε γάρ ώς εις σκάνδαλον πρόκειται των μετατιθεμένων Άγαρηνών 
εις τήν καθ' ήμδς θεοσεβή πίστιν τό | βλασφημεϊσθαι δλως Θεόν. 

Ουκοϋν μετάκλητον τίθησι τον μέγιστον Θεοδόσιον, δς διεΐπε και 
έκόσμει τηνικαϋτα θρόνον τον πρώτιστον, καί των κατά τήν πόλιν 60 
ενδημούντων αρχιερέων τους λόγω και αρετή διαπρέποντας καί κοινοϋ-
ται τούτοις τό σκέμμα μετ' όγκηρών προεισοδίων τής υποθέσεως, άνα-
νεύοντας δέ πάντας εύρων καί μηδ' άκροις παραδεχομένους ώσΐ τά είσ-

51 sqq. haec acta sunt a. 1180 a mense Mart, usque ad mens. Maium 

51 olov — άνήρ: cf. Horn. S 242 63 άκροις . . . ώσί: cf. p. 192, 39 

VA = a, PW, RMDF = b, I ( = Cod. Vat. gr. 680) J ( = Par. gr. 1234) LO ( = Pa-
nopl. Dogm.) (Nicetas ea quae sequuntur inde ab lin. 52 in Panopliae Dogmaticae 
libro XXVI Περί τοΰ δόγματος του Θεού τού Μωάμεδ, cuius libri pars tantum edita 
est, maximam partem iisdem verbis tractavit. Unde omnia, quibus liber ille differì ab 
iis, quae hic in historia sua scripsit noster, infra indicare opportunum duxi. 

50 τό alt. om. D νοούμενον : οΰμενουν R παρεβλάψαντο V 51 ερρεξεν 
VAW 52 κατηχητηρίω Ρ : κατηχετικώ W άφορκισμών V έν οίς διέξεισι 
περί τής των Σαρακηνών θρησκείας post αφορισμών add. Panopl. Dogm. 53 
του: τ ώ W Μωάβετ R : Μωάμτ Μ: Μωάμεθ Β: Μωάμεδ LO 54 post Ιστιν 
add. Άμήρ Χασάνης (Άμηρχασάνης Ο) ούν Tis τ ω Γαβρά (Γαυρδ Ο: γαμβρώ 
J) υΐωθείς, δς τά μέγιστα παρά τ ω iv τοις καθ' ή μας χρόνοι; σουλτάνω των 
Τούρκων τ ω ΚλιτζασΘλάν (Κλίτζ Άσθλάν J) έδεδύνητο, τ ή άμωμήτω ήμών 
προσέδραμε ττίστει, έν δέ τ ω κατηχεΐσθαι τά τοΰ άφορισμοΰ τούτου ένωτισάμενος 
ρήματα έδυσχέρανεν ού μικρώς ως (ώς om. I) οία τοΰ ποιητού των δλων Θεού 
περιυβριζομένου παρά 'Ρωμαίοις καί καθυποβαλλομένου τ ω άναθέματι. άμέλει τοι 
καί τ ω βασιλεϊ προσιών -ήν δέ ούτος (ούτος: spat. I) δ (ó Os) έκ Κομνηνών Μανουήλ-
καΐ τά Ιφ' οίς έδίστανεν (έδίστασεν JLO) èv τ ω κατηχεΐσθαι παραθείς είς διήγησιν 
εδοξε μή άπφδοντα τοις καθήκουσι λέγειν Panopl. Dogm. 54—57 τόν — πρόκει-
ται : όθεν τόν τοιούτον άναθεματισμόν άπαλειψαι πασών τών βίβλων (βιβλίων J) 
άπεριμερίμνως δ βασιλεύς ούτος (ούτος om. JLO) προθέμενος ά π ' αύτης τής έν τ ή (τή 
om. Ο) μεγάλη έκκλησία (μεγ. έκκλ. : μεγαλοπόλει έκκλησίας JLO) κατηχητηρίου πυκ-
τίδος ούτω δρδν έπεβάλετο λέγων σκανδάλου αίτιον (παραίτιον JLO) είναι Panopl. 
Dogm. 55 βιβλίων Ρ 57 τοις μετατιθεμένοις Άγαρηνοΐς JLO 58 Θεοσεβή : 
όρθόδοξον Panopl. Dogm. 59 μέγιστον: πάμμεγαν Panopl. Dogm. 59—60 
τηνικαϋτα καί έκόσμει Ρ Bekk 60 τόν θρόνον τόν πρώτιστον R 62 προεισό-
δων Μ 63 ώσί παραδεχομένους A Panopl. Dogm. 
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ηγούμενα ώς άττόφημα καί τ η ς είς θεόν άληθεστάτης δόξης cor ά γ ο ν τ α , 
65 εξηγουμένους δέ θεοφιλούς τ ό είς σκάνδαλον δήθεν καί πρόσκομμα κείμενον 

και δ ιασαφοϋντας μή όλως θεόν ούρανοΟ καί γ η ς π ο ι η τ η ν καθυποβάλ-
λεσθαι άναθέματι, άλλά τ ό ν π α ρ ά τ ω λ ή ρ ψ καί δαιμονώδει Μωάμετ 
άναπλαττόμενον όλόσφυρον Θεόν καί μήτε γεννηθέντα μήτε γ ε ν ν ή σ α ν τ α · 
π α ρ ά Χριστιανοΐς μέν γ α ρ δοξάζεσθαι π α τ έ ρ α θεόν, α υ τ ά δέ τ α άττόβλη-

70 τ α τ ο υ Μωάμετ λ η ρ ή μ α τ α τ ο ϋ τ ο απαγορεύε ι ν δ λ ω ς · καί άλλως δέ μή 
συνιέναι, ό π ο ι ο ν τ ί έστι τ ο όλόσφυρον, αυτούς μέν φθινύθειν ειασεν έν 
στήθεσιν έχων νόον άκήλητον, καθ ' έαυτόν δ ' έκτίθησι τόμον, ύ π ο υ ρ γ ο ϊ ς 
ές τ ο ϋ τ ο χρησάμενος οϋς ήδει τ ώ ν έκ της βασιλείου αυλής τ ό ν καιρόν κο-
λακεύοντας καί λ ό γ ο υ μετέχοντας, ύ π ε ρ η γ ο ρ ο ϋ ν τ α μέν τ ή ς τ ο υ Μωάμετ 

75 μωρολογ ίας (ου γ ά ρ αν είποιμι θεολογίας) , καθαπτόμενον δέ λ α μ π ρ ώ ς 
τ ω ν πρότερον βασιλέων καί τ ω ν έκ τ ο υ κ α τ α λ ό γ ο υ τ ο υ ίεροϋ ώς άμαθώς 
καί αττερισκέπτως άνεχομένων ύ π ό ανάθεμα τίθεσθαι θεόν τ ό ν άληθινόν. 
καί τ ο ύ τ ο ν είς κοινήν άκρόασιν έπί τ ω ν ίερών άρχε ίων έκδίδωσι | συνεκ-
π ε π ο μ φ ώ ς οίον τ ο υ τόμου προοδευτάς καί νεολαΐαν κροτοϋσαν τ α γε -

80 γραμμένα δσοι τής σ υ γ κ λ ή τ ο υ βουλής καί τής γερουσίας ήσαν κεφάλαιον 
καί τούς έκ τοΟ γένους λ ο γ ι ό τ η τ ι χα ίροντας , το σο ύτο ν δέ τ ό π ιθανόν ό 
λ ό γ ο ς έπλούτει , ουκ έν διδακτοΐς Πνεύματος βρίθων ρήμασιν, αλλ' έν 
πειθοϊ σοφίας ανθρωπινής κομών, ώς μικρού δείν ά π α ι ω ρ ή σ α ι τ ώ ν 
ώ τ ω ν μή μόνον όσον άφεώρα π ρ ο ς τ ή ν πο ικ ίλην τ ο ύ τ ο υ περ ιβολήν καί 

85 τ ό έπ ίχαρ ι τ ο υ πτερώματος , άλλα καί α υ τ ό τ ό μεταλλεϋον τ ώ ν γ ε γ ρ α μ -
μένων τ ό ν νουν. 

66 θεόν —ττοιητήν: cf. Ps. 145, 6 71—72 φθινύθειν — στήθεσιν: cf. Horn. Β 346 
82—83 ούκ — κομών: cf. 1 Co. 2, 13 et 2, 4 

VA = a, PW, RMDF = b, IJLO = Panopl. Dogm. 

64 άληθέστατα V 65 δέ: δέ καί J τταρά τισι post ττρόσκομμα add. Panopl. 
Dogm. 67 άναθέματι om. W δαιμονιώδη M : δαιμονιώδει O Bekk Μωάβετ 
R: Μωάμεδ L: Μωάμδ O 68 όλόσφυρον om. F 69 τταρά μέν γάρ τοις Χρ. 
ήμΐν Panopl. Dogm. γάρ om. W R 70 Μωάμεδ constanter LO ληρήματα: 
βήματα R μηδέ VAPpcW: toîs μηδέ I: δέ μή cum b ser. L: μή O: ? J 
71 άκριβώΐ post συνιέναι add. AP, ubi (μ)ηδέ — ακριβώς i. r. 10 litt., W Bekk 
εχειν post συνιέναι add. Panopl. Dogm. όπη Μ τι om. Ρ ώς post 
εϊασεν add. J 72 άκήλητον: δθελκτον άπηνέ; Pm« ύττουργάς Ο 73 iç: εΐξ R D 
Bekk : πρός V τών : toùç J 74 του λόγου LO ΰπερηγοροϋντας Ο 75 
αν om. V δέ: δέ καί Μ 76 προτέρων Panopl. Dogm. καί τών πατ-
ριάρχων αυτών post Ιεροϋ add. Panopl. Dogm. 78 είς: τήν W άκρόασιν: 
άνάγνωσιν καί άκρόασιν Panopl. Dogm. άναδίδωσι Panopl. Dogm. 79 τόμου 
etiam J : λόγου ILO κρατούσαν V 81 έκ του γένους V : έκ του γένους έκείνω APp°W 
Panopl. Dogm. τη λογιότητι D F 82 τοϋ πνεύματος J φήμασιν: spat. I 84 
ώτων: δντων Ο τήν om. Ο τούτου: τοΰ λόγου Panopl. Dogm. 85 άλλα: 
άλλά γε Panopl. Dogm. μεταλλεϋον: άνασκάλλον Panopl. Dogm. 

70 μηδέ: δέ μή b Bekk 81 έκ γένους έκείνω b Bekk 
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Καί τάχ' αν ή ν ώς αληθής Θεός δοξαζόμενος ò τω Μωάμετ όστισουν 
ληρούμευος όλόσφυρος θεός, εΐ μή ολοσχερώς ò πατριάρχης άντέβη · 
ούτε γάρ ούτος τοις γραφομένοις τόν νουν προσέσχηκεν ώς επισφαλή καί 
νέα έπεισάγουσι δόγματα καί TOÙÇ λοιπούς δέ ώς δηλητηριώδη ταΟτα 90 
ύφορδσθαι παρέπειθεν. ó δέ ώσπερ τι δεινόν πεπονθώς όνείδεσιν επλυνε 
τούς αρχιερείς καί μωρά του κόσμου τούτους ώνόμαζεν, άλλως τε καί 
υόσω προσπαλαίων τότε δεινή, ύφ' ής τόν βίον άπέλιπε, καί επίχολος 
εντεύθεν γινόμενος. 

ΟύκοΟν δσα τω προτέρφ τόμω έμπλατυνόμενος ειρηκεν οπτηρτη- 95 
μένη κατασκευή καί μεθόδοις ^ητορικαϊς χρησάμενος, ταϋτα επιτεμών καί 1 
τό του δόγματος αύθις περιθείς δέλεαρ ετερον τόμον εξέθετο. καί έπεί 
ετυχε τότε τοις κατά Δάμαλιν άρχείοις έναυλιζόμενος, ά Σκουτάριον 
ονομάζονται, την του άέρος εύκρασίαν μεταδιώκων | καί τής πολυοχλίας 
άπανιστάμενος καί άπας τής νοσοκομίας γινόμενος, διαπλωΐζονται 5 
έκεϊσε βασιλικω έπιτάγματι ô τε των αρχιερέων σύλλογος καί όσοι τό 
πρεσβειον έκ των λόγων εκτήσαντο. αλλ' ούπω καθαρώς τών λεμβα-
δίων απέβησαν, καί τις τών παρά τω βασιλεϊ παρρησίαν έχόντων 
ύπογραμματέων εφίσταται (ό Ματζούκης ήν ούτος Θεόδωρος) καί πρός 
γε τόν πατριάρχην καί την τών άρχιερέων όμήγυριν τόν λόγον άποτει- 10 
νάμενος τήν μεν ες τόν βασιλέα πάροδον μή είναι εφησε νυνί έφικτήν διά τι 
παρεισφρήσαν εκ τής νόσου επμόδιον, τή δέ τούτων άναγνώσει προσ-
έχειν χρεών, τούς χάρτας δείξας τούς έν χεροΐν. 

92 μωρά τοΟ κόσμου: 1 Co. 1, 27 

VA = a, PW, RMDF = b, I (usque ad 11 έφικτήν) J L O = Panopl. Dogm. 

87 Ó παρά τώ Μωάμετ APp°W Bekk Panopl. Dogm. 88 ληρούμενοζ : κληρούμενος 
Ρ Bekk: άνοατλαττόμενοζ Panopl. Dogm. όλόσφυρος om. F όλοσχερώζ om. 
J L O 89 γραφεϊσι Panopl. Dogm. 90 5â om. Panopl. Dogm. 91 παρέπεισεν 
R Panopl. Dogm. ó δέ βασιλεύς Panopl. Dogm. 92 άλλως τε καί : τυχόντων I 
τε : γε D 93 νόσερ: καχεξία I τότε ιτροσιταλαΐων Bekk Panopl. Dogm. 
καί post fjs add. Ρ Bekk 94 γινόμενο? etiam J : γενόμενος A : δεικνύμενος ILO 
95 έμπλατυνόμενος VDFO: -άμενος APWRMIJL άττηρτισμένη Ρ Bekk 1 καί 
pr. om. V ^ητορικαϊς μεθόδοις Panopl. Dogm. χρώμενος A 3 τότε : spat. I 
4 ονομάζονται: κικλήσκονται Panopl. Dogm. ϋαρος AWRDF: γρ. τήν τοΰ άέρος 
Ame 4 καί τής: τής τε Panopl. Dogm. 5 τής νοσοκομίας άπτας Panopl. Dogm. 
γενόμενος VM 6 έκεϊ6εν WO έπιτάγμαπ : κελεύσματι Panopl. Dogm. συνάμα 
τω άρχιποίμενι post σύλλογος add. Panopl. Dogm. 8 τις·—έχόντων: τις τών 
παρά τω βασιλεϊ τα μέγιστα δυναμένων Sc καί τά μέγιστα δυναμένων post έχόντων 
add. AP, ubi τις — δυναμένων i. r. 30 litt., W Bekk Panopl. Dogm. τφ om. V 9 
γραμματέων Sc Panopl. Dogm. 10 γε cum VAW scr. Panopl. Dogm. άποτεινό-
μενος I J 11 είς O 12 νόσου έμπόδιον: καχεξίας συγκύρημα Panopl. Dogm. 
12—-13 χρήναι προσσχεΐν Panopl. Dogm. 13 χάρτας: τόμους Panopl. Dogm. τούς 
alt. : αυτούς τούς Ρ 

10 γε .τε Ρ b Bekk 
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τ Ηυ δέ ó μεν περί του προκειμένου δόγματος διαλαμβάνων, δν, ώς 
15 είρήκειμεν, και ύπογράψαι τους συυελθόντας αρχιερείς διά σπουδής ό 

αυτοκράτωρ ετίθετο, ό δ ' ετερος τόν βασιλέα Ιχων διαλεγόμενον τ ω 
άρχιποίμενί τε Θεοδοσίω και τ η συνάδω ουδέν μέτριον ουδέ χάριεν 
διεξήει, αλλά τ η ένστάσει τ ο υ πατριάρχου καί τ ω ν συν αύτω αρχιερέων 
ώς μή κατά λόγον γινομένη έπιμεμφόμενος διηπειλείτο μείζονος συνόδου 

20 συγκρότησιν καί την μετ' αυτοϋ τ ο υ π ά π α τ ω ν προκειμένων διάσκεψιν. 
, ,άγνώμων γ ά ρ αν εϊην" ελεγε ,,καί αλόγιστος, εΐ μή ττολλοστόν άντι-
δοίην μέρος τ ω έμω βασιλευτη καί βασιλεΐ τ ω ν δλων θεω, ών εκείθεν 
κρειττόνως εσχηκα, ττασαν σπουδήν είσενεγκών, ώστε μή τούτον άναθέ-
ματι καθυποβάλλεσθαι άληθινόν όντα θεόν." 

25 Τοσούτον δέ του διαθροηθήναι τοΤς τοιούτοις άπεϊ | χον οί άκροώμε-
νοι άπειλήμασιν, ώστε καί ό της Θεσσαλονίκης πρόεδρος, ό πολύς καί 
μέγας εν λόγοις Ευστάθιος, ζήλου επί τοις άνεγνωσμένοις πλησθείς καί μή 
ενεγκών θεόν άληθινόν όνομάζεσθαι όλόσφυρόν τι διανοίας άνάπλασμα 
κακοδαίμονος ,,έσοίμην α ν " εφη ,,καταπεπατημένον ταϊς πτέρναις φορών 

30 τόν έγκέφαλον καί του σχήματος τούτου παράπανάνάξιος, " τον επί τ ω ν 
ώμων δείξας μανδύαν, ,,εί θεόν ήγοίμην άληθινόν τόν παιδεραστήν καί 

29—30 τα ΐ ς— έγκέφαλον: cf. Heges. (Ps.-Demosth.) De Halonneso 7, 45 

VA = a, PW, RMDF = b, JLO = Panopl. Dogm. 

14 διαλαμβάνων: διεξιών Panopl. Dogm. VP3 ώς om. W 14—15 ώς είρήκειμεν om. 
Panopl. Dogm. 15 είρήκαμεν Bekk καί cum VAPS hab. Panopl. Dogm. 
υπογράψει ν V συνδραμόντας Panopl. Dogm. διά σπουδή;: Ιπιμελώς Panopl. 
Dogm. 16 έτίθετο: ένέκειτο Panopl. Dogm. 17 τε om. AW Panopl. Dogm. 
ούδέν τι μέτριον LO 18 διεξεϊσθαι Ο άλλα: άλλα καί Bekk σύναύτω: 
συνεληλυθότων J L : συνελθόντων Ο 19 ώς μή: έν τή Ο γενομένη D F Bekk 
έπιμεμφόμενος: έτπφερόμενος Ρ 20 τή ; πρεσβυτέρας (του πρεσβυτέρου W) "Ρώμη; 
post π ά π α add. APP°W Bekk Panopl. Dogm. sîç σκέψιν post προκειμένων add. 
Panopl. Dogm. διάσκεψιν : έξέτασίν τε καί διατύπωσιν Panopl. Dogm. έπώμνυτο 
post διάσκεψιν add. APi>cW: ante διάσκεψιν Bekk 21 άντιδοίην post Θεω suppl. JSLS 

22 μέρος om. Panopl. Dogm. 23 είσενεγκάμενος cum W b scr. As Panopl. Dogm. 
23—24 ώστε — καθυποβάλλεσθαι : μή δν αΰτόν καθυποβάλλεσθαι άναθέματι Panopl. 
Dogm. 24 όντα: όντως όντα J 25—26 τοις — άπειλήμασιν: ταϊς βασιλικαΐς 
ταύταις κομπορρημοσύναις άπεΐχον ol άκροώμενοι Panopl. Dogm. 26 Θεσσαλονι-
κέων Panopl. Dogm. πρόεδρος: χειρίζων τούς οίακας ό πολύς έν λόγω καί μέγας 
έπ ' άρετη (cf. ρ. 307, 74) Panopl. Dogm. 27 άναγινωσκομένοις V R : άνεγινωσ-
μένοις Μ καί μή: μηδ' Panopl. Dogm. 29 καί τοΰ Μωάμεδ έφεύρημα post κα-
κοδαίμονος add. Ο εφη: εφη αύθις Α καταπεπατημένος V 30 τούτου : τούδε 
Panopl. Dogm. πάμπαν Ο 31 μανδυίαν V 

15 καί om. W b Bekk 23 είσενεγκάμενος W b ώστε om. b 26 άπειλήμασιν: 
κομπάσμασιν b Bekk 28 όνομάζεσθαι : δοξάζεσθαι b Bekk 
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καμηλώδη και π ά σ η ς πράξεως μυσαρός ύ φ η γ η τ ή ν καί διδάσκαλον." 
έ π ε π ή γ ε σ α ν ουν επί τοις είρη μένοις τούτοις οί άκηκοότες μικρού - ή ν 
γ ά ρ καί διατόρως τ α ύ τ α φθεγγόμενος καί προδήλοος χαρακτηρίζων του 
ζήλω εύσεβείας πυρούμενον. ό δέ τ ο υ γράμματος ύπαγορευτής εκπλα-
γείς παλίμπους εις τ ό ν αυτοκράτορα εΐσεισι. καί δς τ ά λαληθέντα ένωτι-
σάμευος και οίον περιψοφηθείς ποικίλος fjv του ά π ό λ ο γ ο υ , τ ό μακρόθυ-
μου έπηυεκώς ώς ουδέποτε, καί εαυτού y à p τοις ά γ α ν όρθοδοξοϋσι 
Χριστιανοΐς ευέταττε καί πατέρωυ ώμολόγει παυευσεβώυ προελθεϊν, τους 
φιλαιτίους έκκλίυωυ καί φιλοσκώμμουας. καί τήυ μετά τ ο υ Θεσσαλονίκης 
κρίσιν π ο λ ύ ς ένέκειτο έξαιτούμενος · ή y á p , φησί, δικαιωθείς ώς μή θεω 
πιστεύων παιδεραστή μηδέ ε ΐ σ ά γ ω ν π α ρ α χ ά ρ α γ μ α π ί | στεως δικαίαν 
επιθήσει δίκη ν τ ω κατά χ ρ ι σ τ ο ύ Κυρίου έρυγγάνουτι βλάσφημα, ή κα-
τακριθεις ώς ετερον δοξάζων Θεόυ π α ρ ' ου οί εκ Χρίστου καλούμενοι σέ-
βονται μεταμαθήσεται τ η ν άλήθειαν καί χάριν εΐσεται ο ύ μικράν τ ω της 
χείρουος αύτόυ μεταστήσαυτι δόξης καί μυήσαντι τ η ν άλήθειαν. 

Μετά β ρ α χ ύ δέ τ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ είςθέαν εκεί νου έληλυθότος καί κατεπ-
άσαντος τ ά εικότα, τ ο υ τε θυμου εληξε καί τ ω Εϋσταθίω σ υ γ γ ν ώ μ η ν 

32 καμηλώδη : cf. Nie. Or. 174, 5 43 χριστού Κυρίου : 1 Regn. 24, 7 ; al. 

VA = a, PW, RMDF = b, JLO = Panopl. Dogm. 
32 post διδάσκαλον verba έπει-

δήπερ ό άλογότατος Μωάμεδ μετά των άλλων αύτοΰ ληρημάτων έν τη των Σαρακη-
νών βίβλφ, ήτις Κορε όνομάζεται, ένδίδωσι τοϊς πειθομένοις έκείνω άφροσι καί κύπριν 
άνδρφαν άσπάζεσθαι καί τάς γαμετάς άρουν δι ' άμφοίν των ύπό γαστέρα τρήσεων add. 
Panopl. Dogm. 33 παρ'Εύσταθίου post τούτοις add. Panopl. Dogm. άκροώμενοι 
Panopl. Dogm. μικρού om. Panopl. Dogm. 34 ταύτα om. Panopl. Dogm. 
χαρακτηρίζων: ύποσημαίνων Panopl. Dogm. 35 πολούμενον Υ : άττανθρακούμενον 
Panopl. Dogm. δέ: δέ γε JO έκπλαγείς: έπΐ βραχύ (τι post βραχύ add. p ) crràs 
(στάς om. Ο) ένεός καί την χείρα έτηθείς τοις χείλεσι (cf. b) Panopl. Dogm. 36 είτα 
post παλίμπους cum b add. Panopl. Dogm. ês D Panopl. Dogm. ένωτισθείς 
Panopl. Dogm. 37 καί Y Panopl. Dogm. : cum PW b om. Α περιψοφηθείς : 
τοις ήκουτισμένοις διεκπλαγείς Panopl. Dogm. ήν: γίνεται post άπόλογον Pan-
opl. Dogm. τό: καί W 38 καί γάρ εαυτόν Panopl. Dogm. 38—39 τοις 
όρθοδ. μάλα Χρ. Panopl. Dogm. 39 άνέταττε W 42 παιδεραστή πιστεύων Α 
43 βλάσφημον R 45—46 καί — άλήθειαν om. AW 47 έκείνω MDF Bekk J 
έληλυθότος: άπαντήσαντος Panopl. Dogm. 48—51 καί—παρακαίρια: καΐτω Εϋ-
σταθίω έκ τού αύτίκα μάλα συνέγνω μηδέν έμπύρευμα έχθρας ές τό μετόπισθεν φρυκτω-
ρούμενον έγκαταλελοιπώς καί ένθάψας τη έκείνου όλως ψυχή · μάλλον μέν oöv καί ένδέ-
δωκε τω Εϋσταθίω (τω Εύστ. om. J suppl. Ls) όπόσα ήρείτο έαυτοΰ ΰπερφθέγξασθαι, 
τέλος καί αυτός έπειπών πραεία καί συνήθει φωνή ως ,,χρή σοφόν όντα σε, κύριε Ευστά-
θιε, καί άρχιερέα θεού έπ ' άρετη διαβόητον μή άπρεπη καί άσχήμονα προϊέναι τού στό-
ματος ρήματα, μηδέ θρασυστομεΐν βασιλέως ένώπιον παρακαίρια, παρρησιάζεσθαι δέ ώς 
χρή καί δτε δεϊ (ώς — δεί om. J suppl. Ls) τήν άλήθειαν · τούτο γάρ καί Δαυίδ έποίει 
καί ύποτίθησι δρδν ύποστολής μέτρα καί παρρησίας καιρόν έπιστάμενος" Panopl. 
Dogm. 

35 έκπλαγείς: στάς έπΐ βραχύ ένεός καί τά χείλη μύσας b Bekk 36 είτα post 
παλίμπους add. b Bekk 37 καί om. PW b Bekk 
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παρέσχετο εφ' οίς παρεφθέγξατο έυδεδωκώς αύτω όσα ήρεΐτο άπολογή-
50 σασθαι, τελευταΐον δε και αυτός επειπών ώς ,,δεί σε σοφόν όντα μή at-

σχρορρήμονα δείκνυσθαι, μηδέ θρασυστομεϊν παρακαίρια." 
'Επί δέ τούτοις εις κοινήν δοθέντος άκρόασιν του περί του δόγματος 

τόμου καί πάντων έπαινεσάντων τά γεγραμμένα ώς εύσεβώς όρθοτομη-
Θέντα καί περιχαρώς εν αύτω ύττογράψαι καταθεμένων, ό σύλλογος διε-

55 λέλυτο. καί οί μεν άπήεσαν άγαλλόμενοι ώς τη οικεία ένστάσει τον βασι-
λέα νενικηκότες, ό δέ εχαιρεν ώς τ ή έαυτου καθυποκλίνας τούτους βουλή 
καί σχών διά βραχυλογίας ούιτερ Sict του πολυστίχου προτέρου τόμου 
ούδαμώς έφίκετο. 

Κατά δέ τήν μετ' έκείνην ήμέραν είς την πατριαρχικήν έστίαν ή σύνο-
60 δος άθροισθείσα, όπως κατά τά συμφωνηθέντα δράσωσιν (άμα γάρ εφ 

παρήσαν οί έκ βασιλέως αυτούς εις ενα άθροισμόν ξυναγείροντες), οί δ' 
ούκέτ' ήσαν αύτοί, άλλ' άνένευον πάντες πάλιν καί άπεπήδων ώς τ η ύπη-
γορευμένη γραφή καί ετι έγκειμένων επιλήψιμων ρημάτων τινών καί \ 
ήθελον καί ταϋτα όβελισθήναι καί ετερα εντεθηναι τω όρθω κατά μηδέν 

65 τι προσιστάμενα δόγματι. ήν ουν αύθις παροξυνόμενος ό κρατών καί ώς 
άνοηταίνουσι καθαρώς έπεγκαλών τό της γνώμης άστατο ν καί άγχίστρο-
φον. όψέ δέ καί μόλις συνήλθοσαν, ίνα τό μέν άνάθεμα τω θεώ του Μωά-
μετ τών κατηχητικών βιβλίων άπαλιφη, έγγραφη δέ άνάθεμα τω Μωά-

53 όρθοτομηθέντα: cf. ρ. 210, 89 

VA = a, PW, R M D F = b, J L O = Panopl. Dogm. 

49 παρεφθέγξαντο AW αύτω om. V 53 έπηνεκότων J γεγραμμένα: έμφερόμευα 
Panopl. Dogm. 54—55 καί — καί om. Panopl. Dogm. 54 διαλέλντο V 55 
ohœfoc: σφετέρα Panopl. Dogm. 56 νικήσαντες APW δ* Panopl. Dogm. 57 
σχών: εύράμενος post βραχυλογίας Panopl. Dogm. τόμου: γράμματος Panopl. 
Dogm. 58 μηδαμώς V : ούδόλως Panopl. Dogm. άφίκετο A 59—60 κατά — 
δράσωσιν: ές δέ τήν πατριαρχικήν έστίαν ές νέωτα σνναθροισβέντων τών άρχιερέων, 
όπως τά συνδόξαντα πέρας δέξωνται Panopl. Dogm. 59 κατά: αν AW 60 
ττοιήσωσιν V άμα γαρ εφ: κνεφαίοι γάρ Panopl. Dogm. 61 είς Ινα άθροισμόν 
om. Panopl. Dogm. συναγείροντες F Bekk Panopl. Dogm. 62 αυτοί : ol αύτοί 
Bekk πάντες — άπεπήδων i. r. 15 lit. Ρ πάλιν πάντες W Bekk πάλιν om. 
VM 62—65 ώς — δόγματι : ούδ ' άκροις ώσΐ παραδεχόμενοι τό κυρώσαι τά (τά : τάς 
Ο) έν τ ω τόμω καθάπερ τήτες (τήτες om. J ? suppl. L s) ξυνέθεντο, ώς έπιληψίμων καί έτι 
βημάτων τουτωΐ έγκειμένων, καί ένέκειντο έκβληθήναι ταΟτα καί ετερ 'δττα έντεθήναι 
ρήματα τ φ όρθφ μή άπφδοντα δόγματι Panopl. Dogm. 62 ύπαγορευβείση APW: 
ύπαγορευομένη RM 63 προσκειμένων W τινών om. Ρ 64 έντεθήναι ετερα V 
ένθεϊναι R 65 τι om. V προϊσταμενα AP a c W 65—66 ήν—καταρώς: ήν 
ou ν καί πάλιν έπΐ τούτοις ό βασιλεύς παθαινόμενος καί ώς δήπου άνοηταίνωσιν Panopl. 
Dogm. 67 δέοιη. Μ τοΟ om. W τών: έκτων Panopl. Dogm. 68 τών — 
Μωάμετ om. D a c κατηχητηρίωυ AP Panopl. Dogm. : κατηχητερίων W βίβλων 
APW Panopl. Dogm. άπαλεκρθή Bekk τ ω : σύν τ ω A 

57 πρότερον Ρ b Bekk 63 καί pr. om. b Bekk 
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μετ και πάση τή αύτοϋ διδαχή, καί τούτο δογματίσαντες και κυρώ-
σαντες των πολλών εκείνων συνόδων καί συλλόγων έληξαν. 70 

'Αλλά γαρ ούχ ύπερβήσομαί τι καί άλλο των αξίων είρήσθαι, του 
ίστορεϊν ενταύθα γενόμενος, ή ν τις ευνούχος άρχιερατικώς προεδρεύων 
της των Χωνών πόλεως, Νικήτας τούνομα, πάσης αρετής καταγώγιον, 
ούτω δη προφητικός καί προβλέπων τά εμπροσθεν, ώς τοις μεγίστοις 
των όρώντων έγκρίνεσθαι καί εις θαΟμα κεΐσθαι παρ' οίς ó άνήρ εγνώρι- 75 
στο, εϊπερ ή καθ' ήμδς γενεά πονηρά ούσα καί μοιχαλίς τοιούτον ηύ-
τύχησεν αγαθόν, άμέλει καί του βασιλέως τούτου εξ 'Αρμενίας παριόντος 
τάς Χώνας άρτιστεφοΟς καί της πατρφας διαδόχου αρχής καί τον 
άρχαγγελικόν ναόν είσελθόντος καί χειρί του άρχιερέως τούτου εύλο-
γηθέντος, επειδή καί περιώνυμος ή ν εκ τής αρετής καί τοις άπασι δια 80 
στόματος, ήσαν οι των έντρόφων του βήματος καί τούτων οί ες | νουν 
βάπτοντες εν άπόρω έτίθεντο, εί νέος ών ò Μανουήλ και άρτι πρώτως 
χνοάζων τόν ιουλον διακυβερνήσειν δλως τήν βασιλείαν δυνήσεται, ήτις 
τό πολύ δειται ανδρός πολιού μεν το φρονεϊν, λαχνήεντος δε τόν πώγωνα, 
ετι γε μήν εί τόν κασίγνητον καταπαλαίσειεν ' Ισαάκιον, δικαιότερον όντα 85 
προς τήν άρχήν καί τής βασιλίδος των πόλεων ένδον ΐζάνοντα. ό δε 
μέγας εκείνος άνήρ και όντως άνθρωπος του θεοϋ λύων τό άπορον καί 
διασαφών τό παρ' εκείνοις άμφιγνοούμενον ,,ναί" φησι, ,,καί τήν βασι-
λείαν ó μειραξ ούτος διιθυνεΐ, καί αύτω ύποπεσεϊται ό άδελφός· ούτω 
γάρ θεω δέδοκται καί προώρισται. ίνα δέ είδήτε καί περί ών ούδ' δλως 90 
με ήρεσθε, τόν οίκεΐον πάππον, λέγων δ' ήν τόν αυτοκράτορα 'Ρωμαίων 
καί προπάτορα εκείνω Άλέξιον, ΰπερβήσεται ούτος βραχύ τι κατά τούς 
τής ζωής χρόνους, τής δέ τελευτης αύτω εγγιζούσης μανήσεται." 

ΤΗν ούν ή πρόρρησις αύτη καί εμοί τω συγγραφεί Νικήτα σύν άλλοις 
πλείστοις γνώριμος, ότι καί έμός ò προφάντωρ άνάδοχος έκ του θείου 95 
βαπτίσματος, τίς δέ εσται ή μανία καί οίος ό τρόπος αυτής, ούδείς ι 

76 ή — μοιχαλίς: cf. Mat. 16, 4 87 άνθρωπος τοϋ θεοϋ: los. 14, 6; lud. 13, 8; al. 
89 αύτω — άδελφός: alludit ad Gen. 27 ,29 .40 

VA = a, PW, RMDF = b, JLO = Panopl. Dogm. (usque ad 70 έληξαν) 

69 τη αύτοϋ διδαχή VAP Panopl. Dogm.: τή αύτοΰ διαδοχή WRM: τή αύτοΰ 
διδαχή καί διαδοχή DF Bekk 70 έπαύσαντο Panopl. Dogm. 71 άλλο: 
έτερον APW 72 ήν γάρ τ is V 74 δή: δή καΙΜ 75 έγνωρίζετο AW 
77 ετι ante παριόντος add. AW: άρτι Ρ 78 νεοστεφοΰς APW τής om. W 
79 τούτου om. VPa cB 81 ήσαν: ήσαν δ' W 82 άρτι: vGv APW 84 τοΰ 
άνδρός Μ 85 εί: eîç R: om. M 86 τής βασιλίδος πόλεως V 88 άμφι-
νοούμενον R: άμφαγνοούμευον Vac Ms DpcF 90 δέ om. F 91 με om. Dac λέγω 
δή Bekk τόν om. W 92 βραχύ τι suppl. Pm« 93 τής pr. om. Μ αύτοΰ R 
94 ήν — ή : ή oöv V: καί ή ν ούν ή Α Νικήτα om. V (καί άλλοι πολλοί ήκούσαμεν 
ότι καί έξ Ικείνου τό 6εϊον βάπτισμα ελαβου Β) 1 δ' άρα APW: δέ άρα Bekk 

79 νεών b Bekk 92 βραχύ τι om. W b Sc 
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είχεν ακριβώς συμβαλέσθαι των είδότων τό προαγόρευμα· οί μεν yàp ες 
τό χρυσομανές άνέφερον τό προφοίβασμα, οί δ' ες άλλο τι σαρκικό ν ελάτ-
τωμα ήχμαλώτιζον. του δέ προσεχώς είρημένου δόγματος κινηθέντος και 
παραβόλως ένισταμένου τά πρώτα του βασιλέως άληθή δοξάζειν Θεόν | 
τον παρά Μωάμετ όλόσφυρον και μή γεγεννημένον ή γεν νησα ντα Θεόν, 
πέρας είληφέναι πάντες την προθέσπισιν εφασκον, επεί και μανία ν άτε-
χνώς όρθήντε καί χειρίστη ν την δόξα ν είναι ταύτη vi ώς της αληθείας επί-
παν άντίθετον. 

Κατήρξατο μεν ουυ τώ βασιλεϊ τά της νόσου προ του Μαρτίου μηνός 
της ενισταμένης τότε τρισκαιδεκάτης ίνδικτιώνος, ότε και τά περί του 
δόγματος επεκύμαινε. καί αύτά μεν άφύβρισαν περί που μήνα τόν Μάϊον, 
ó δ ' αυτοκράτωρ έπιστάντος του Σεπτεμβρίου τό ζην έξεμέτρησεν. ουδέν 
δέ τι κάλλιστο ν περί της βασιλείας διφκησεν, άλλα νωθέστερον ή ν δια-
κείμενος προς την των μετά την μετάστασιν αϋτου γενησομένων δια-
ταγήν τε καί ύποτύπωσιν. τό δ' αίτιον, ού παρεδέχετο όπωσουν ώς 
ήγγικεν έκείνω τό τελευτδν, αλλ' ευ εΐδέναι διετείνετο ώς ενιαυτοί ζωής 
ετεροι δεκατέσσαρες αύτώ επιδαψιλεύονται. καί τοϋτο προς αυτόν ειρηκε 
τόν σοφόν καί τρισμάκαρα πατριάρχην τόν Θεοδόσιον υποτιθέμενον 
πατρικώς φροντίδα τών τής βασιλείας θέσθαι πραγμάτων, εως ετι καιρός 
κάκείνορ ερρωται τό φρονεΐν, καί διφήσαι τόν άνθεξόμενον ακραιφνώς του 
τής αρχής κληρονόμου παιδός οΰπω παραγγείλαντος είς ήβην καί πιστώς 
προστησόμενον τής βασιλίδος καί οίον μητροκομήσοντα. οί δέ παντο-
δήλητοι άστροφάντορες καί περί ερωτικά, κατ' αυτούς ειπείν, τόν βασι-
λέα σχολάσειν άπετόλμων λέγειν άνασφήλαντα τής νόσου μετά βραχύ 
καί πόλεων άλλοφύλων είς χώμα τεθη | σομένων καθαιρέσεις άπηναι-
δεύοντο. τό δέ δη παραλογώτερον, πρόχειροι την γλώτταν όντες καί 
τω ψεύδει ένειθισμένοι καί συγκίνησιν προύλεγον του παντός συνδρομάς 
τε και συνόδους τών μεγίστων άστέρων καί άνεμων εξαίσιων εκρήξεις 

11 τηΐ • - • τρισκαιδεκάτης ίνδ. : 1. 9. 1179—31. 8. 1180 

VA = a, PW, RMDF = b 

5 τά πρώτα om. V δοξάζεσθαι A P W 5—6 τώ Θεώ τώ τταρά τώ Μωάμετ 
όλοσφύρω καί μή γεγεννημένω ή γεννήσαντι Θεώ W 6 παρά τώ Μωάμετ ΑΡ»° Bekk 
7 τήν προθέσπισιν πάντες V 8 ταύτην V 10 κατήρξαντο V N 11 ιγ ' 
APWMDF Bekk ίνδ. per symb. APWMDF δτε : τότε W τά om. D a c F 13 
Σεπτεβρίου RMDNU: abbrev. A P W F 14 δ' ετι Bekk 15 τών γενησομένων 
μετά τήν μετάστασιν αύτοϋ APW 16 διατύπωσιν V 17 τελευτών VM 
18 ετεροι : καί ετεροι APW Bekk : ετι V ι δ ' Α Ν αϋτόν : ώ τ ο υ R 21 άκραιφνώς : 
άκριβώς AW Bekk 21—22 τοϋ της βασιλείας κληρονόμου υίέως APW 23 πανδή-
λητοι Μ 26 πόλεων : πολλών Α μετατεθησομένων V 29 συνόδου? : κινή-
σεις W 

24 άστροφένακες (άστροφάντορες D s) b Bekk 
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και σχεδόν του παντός μεταστοιχείωσιν προεφοίβαζον, εγγαστρίμυθοι 30 
πλέον ή άστεροσκόποι δεικνύμενοι. où χρόνους δέ μόνον και μήνας ήρί-
Θμουν καί έβδομάδας κατέλεγον, εφ' ώυ ταύτα γενήσεται, καί βασιλεϊ 
διεσήμαινον, άλλά καί ημέρας ήκριβολόγουν καί τό της ώρας άκαριαϊον 
έβωμολόχουν, ώς ειπερ σαφώς ήδεσαν όπερ εν τη ιδία εξουσία εθετο ό 
πατήρ καί περί ών επετίμα πυνθανομένοις τοις μαθηταϊς ô σωτήρ. άμέλει 35 
τοι ου μόνον αυτός βασιλεύς σπήλαια καί καταδύσεις άλεξηνέμους 
διηρευνδτο καί προητοίμαζεν είς ένοίκησιν καί oi των βασιλικών οικοπέ-
δων καθηρουντο Οελοι, ώς εΐεν απαθείς ταϊς τών ανέμων έκθησαυριζομέ-
ναις πνοαις, αλλά καί όπόσοι τή θεραπεία τούτου καί συγγενεία ενεγρά-
φοντο καί οΐ κολακικώς αυτόν Οπεισήρχοντοτοϊς αύτοίςεπιμελώς ενέκειν- 40 
το, ώς τούς μέν γεωρυχεϊν κατά μύρμηκας, τούς δέ σκηνοποιεΐν καί σχοι-
νιά περιδέειν εντριτα και πασσάλους άποξύνειν πηχυαίους είς άκράδαντον 
έρεισμα τών σκηνών. 

Άλλ ' δπερ έλεγον, επειδή τά της νόσου επέτεινε, παραβόλως βαλα-
νείω εχρήσατο καί γνούς έτι πλέον εντεύθεν τάς του ζην άπαλειφομένας 45 
έλπίδας καί οίον | καθ' ύγρών τυπουμένας και τήν προθεσμίαν ήδη 
άνυπεξάλυκτον, ολίγα περί του παιδός 'Αλεξίου τοις περιεστώσι διείλε-
κται κεράσας οίμωγαΤς τά ρήματα εκ του προοραν οίον τά μετά τήν εκείνου 
συμβησόμενα έξοδον. 

Άλλά καί περί της αστρονομίας υποθήκη του πατριάρχου βραχύν 50 
τινα χάρτην ύπεσημήνατο πρός τήν έναντίαν δόξαν μεθαρμοσθείς. 

Τέλος δέ καί αυτός τή αρτηρία προσάγων τήν χείρα καί τάς κινήσεις 
του σφυγμού γνωματεύων βύθιόν τι στενάξας καί πλήξας τή χειρί τόν 
μηρόν τό μοναδικόν σχήμα ήτησε. θορύβου δέ, ώς είκός, έπί τώ ρήματι 
τούτω άρθέντος καί τής πνευματικωτέρας άμφιάσεως έχούσης τό άπα- 55 
ράσκευον, τριβωνίου μέλανος οί περί τόν βασιλέα όθενοϋν εύπορήσαντες 
περιδύουσι μέν αύτόν τά μαλακά καί άρχικά άμφια, έπενδύουσι δέ τό 

30 έγγαστρίμυθοι : cf. Ps.-Plut. Prov. 2, 22 ; Nie. Or. 68, 25 34—35 άπΕρ — Σωτήρ : 
cf. Act. 1, 7 41—42 σχοινία . . . εντριτα: cf. Eccl. 4, 12 46 καθ' υγρών τυπου-
μένα$ : cf. Diogen. 5, 83; Nie. Or. 61, 4 

VA = a, PW, R M D F = b 

30 έγγαστρίθυμοι A R : Ιγκαστρίθυμοι W 33 ήκριβολόγουν etiam Β : ήκρίβουν 
V 36 άλεξηνόμουξ R M D a c F : άλεξανέμου$ Ν 38 ένθησαυριζομέναΐξ R 39 
TTVoíais V 40 άνέκειντο W 41 σκηνοπηγεΐν ΑΡ: σχοινοπηγείν W 42 
παττάλους APW παροξύνειν W 44 τ ώ βασιλεϊ post νόσου add. APi>cW Bekk 
έπετείνετο APP°W 45 ετι: δέ τ ι R : δ ' ετι Μ έντεύθεν om. V : άπό τούτου Β 
46 καί — τυττούμευοζ om. V B καθυγροϋ W προθυμίαν AW ήδη : οίον Ρ 52 
αυτή V τήν χείρα προσάγων V 53 τι om. Ρ 57 αυτά R καί post άρχικά 
add. D F a c 

36 αυτός : αυτός ό b Bekk 41 σκηνορραφεΐν (σκηνοποιεΐν D s) b Bekk 46—47 
ήδη άνυπεξάλυκτον : άνυπεξάλυκτον Ιφεστωσαν b Bekk 
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τραχύ της κατά θεόν πολιτείας ένδυμα, είς δπλίτην μετημειφότες πνευ-
ματικόν κράνει τε θειοτέρω καί Θώρακι σεμνοτέρω, τω ούρανίω στρατολο-

60 γήσαντες ήγεμόνι. τό δέ ράκος μή ποδήρες δν μήτε μην δι' όλου του 
ήρωϊκοϋ εκείνου καταβαΐνον σώματος εία τάς κνήμας άκάλυφεις, ώς μη-
δένα των όρώντων είναι άδάκρυτον, εν νω βαλλόμενον την άνθρωπίνην 
άσθένειαν καί την έν τω τελευταν τον βίον του σώματος άχρειότητα, 
όπερ ήμΐν ώς δστρεον περιπλάττεται καί συμφύεται τ η ψυχή. 

65 Του βίου γοϋν ούτω καί της βασιλείας μεθίσταται, τριάκοντα και 
οκτώ χρόνους | γεγονώς εν τη βασιλεία λειπόντων μηνών τριών, προς ην 
οίμαι παράτασιν της αρχής και τό παλαίτατον εκείνο λόγιον άφοραν, δ 
διέξεισιν οΰτωσί ,,άλλ' ύστατη σε κερδανεϊ λαβή λόγου·" ή γαρ τελευ-
ταία του ονόματος συλλαβή τόν όκτώ καί τριάκοντα διασημαίνεται 

70 αριθμόν. 
Τέθαπται ου ν παρά πλάγιον πλευράν τω τόν νεών είσιόντι τής του 

ΤΤαντοκράτορος μονής, ουκ έν αΰτω τω τεμένει, άλλ' εν τω περί τούτον 
ήρώω. του δέ τοίχου του νεώ είς άψΐδα περιαχθέντος ή περί τήν σορό ν 
ευρεία διαστέλλεται είσοδος, συνέχει δέ τοΰτον λίθος τήν μελανίαν ύπο-

75 κρινόμενος καί διά τούτο στυγνάζοντι εοικώς, δς καί είς έπτά διέσχισται 
λοφιάς. παράκειται δέ οί έπί κρηπιδος καί προσκύνησιν δέχεται λίθος 
ερυθρός άνδρομήκης, δν εϊχε πρότερον μεν ó κατ' "Εφεσον ναός έκεΐνον 
είναι διαθρυλλούμενον, έφ' ού Χριστός μετά τήν άπό crraupoü καθαίρεσι ν 
νεκροταφίοις είληθείς έσμυρνίσθη, δ δέ βασιλεύς ούτος έκεΐθεν μετακομί-

80 σας καί οί τόν νώτον ύποστρώσας ώς δμόθεον σώμα καί γεγονός δπερ τό 
χρϊσαν βαστάσαντι έκ του κατά τόν Βουκολέοντα λιμένος είς τόν έν 
τω φάρω του παλατίου νεών ανήγαγε, μετ' ού πολλήν μέντοι έν ύστέ-
ρω χρόνου περίοδον του βασιλέως τόν βίον άττολιπόντος, καί δ λίθος 
ούτος έξήρθη τών | ανακτόρων καί μετενήνεκται ενθα δή άρτίως έμνή-

85 σθην, κεκράξων, οίμαι, καί διατρανωσόμενος δπόσα δ τη σορω σιω-
πών είργάσατό πως καί ήγωνίσατο. | 

65 μεθίσταται: die 24 mens. Sept. a. 1180 ; cf. Panopl. dogm. lib. X X V I I : άλλ' 
ούτω καί τούτου κυρωθέντος του δόγματος ό μέν βασιλεύς Μανουήλ μετά μήνας τρεις, 
είκοστήν τετάρτην άγοντος τού Σεπτεμβρίου μηνός, τόν βίον άπέλιπε τόν άνθρώπινον 

58 πνευματικόν — σεμνοτέρω : cf. Eph. 6, 14. 17 ; 1 Thess. 5, 8 68 άλλ' — λόγου: 
Orac. Leonis Sap. P G 107, 1132 Β 1 

VA = a, P W , R M D F = b 

58 μετειληφότες W N 59 σεμνοτέρω : άνοτέρω R 60 ήγεμόνι : βασιλεΐ V B 6 5 — 6 6 
λ ' καί η' A 66 τριών μηνών V 68 ούτωσίν V λαβή om. R 69 η' καί λ ' Α 
71 γοΰν cum W b ser. A 76 διαδέχεται M 81 κατά om. F 82 τοΰ μεγάλου πα-
λατίου A P W Bekk τούτον ante άνήγαγε add. APp° W Bekk 83 êv om. R M D F 
χρόνων V 84 μετήνεκται A W M D F Sc: μετήνεγκται R 85 ó om. M 

71 γοϋν W b Sc 77 τήν πόλιν post "Εφεσον add. b Bekk 79 μετακομίσας 
(δια- Bekk) έκεΐθεν Ρ b Bekk 
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ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ 

ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

Και ούτω μεν ό Κομνηνός Μανουήλ καταλύει τον βίον, βασιλεύει δέ 
μετ' αύτόν ό εκείνου παις 'Αλέξιος, ούττω καθαρώς της ήβης άψάμενος, 5 
άλλ' ετι παιδοκόμων και τιτθευτρίας δεόμενος. πλημμελώς τοίνυν και 
άχρείως τ ά 'Ρωμαίων έφέρετο πράγματα και χειρόνως ή δτε ό Φαέθων 
τήν έν αστροις ουρανού τέμνειν όδόν έπεβάλετο του πατρικού και 
χρυσοκολλήτου επιβάς άρματος, αυτός μεν y à p ό κρατών δια τό της 
ηλικίας ατελές και τό του τ ά συνοί | σοντα φρονεΤν ένδεές οϋδενός ήν τών ίο 
καθηκόντων επιστρεφόμενος, κούφοις δέ τρεφόμενος πνεύμασι και τό χαί-
ρειν και τό λυπεΐσθαι μήπω μεμαθηκώς ακριβώς κυνηγεσίοις προσανεϊχε 
καί ίππηλασίοις προσέκειτο, παιδαρίοις συμπαίγμοσι συγγινόμενος καΐ 
τό ήθος έν τοις χειρίστοις τυπούμενος. οί δέ γε πατρώοι τούτω εταίροι 
καί οί καθ' αίμα δήπου προσήκοντες έτέροις τον νουν προσέχοντες της is 

4—14 καί — τυπούμενος: cf. Eust. 1 8 , 1 3 — 1 8 4—25 καί •—άπαντα: cf. Nie. 
Panopl. dogm. lib. X X V I I (contin. verba ad p. 222, 65 aliata) 'Αλεξίου δέ τού Ιξ ό-
σφύοςέκείνωτήν 'Ρωμαϊκήν άρχήν διαδεξαμένου, μειρακίσκου παναπάλου καί λειοπώ-
γωνος καί μήπω τό τρισκαιδέκατου ετος έξηνυκότος, ώς vous ανερμάτιστο; χειμώνι φο-
ρουμένη καί κύμασι τά κοινά κατεβαπτίζετο πράγματα, εσωθεν μέν toTs βασιλειώσι 
προσγενέσι τοΟ παιδός καί βασιλέως είς άκρωρείας έκβρασσόμενα τυραννίδων (pro-
seq. ad p. 225, 56) 7—9 χειρόνως — άρματος : cf. Eust. 48, 22—23; Hygin. Fab. 
152. 154 11 κούφοις —πνεύμασι: cf. Soph. Ai. 558 11—12 τό — μεμαθηκώς: 
cf. Nie. Or. 50, 4 

VA = a, PW, R M D F = b 

1—3 Βασιλεία — Κομνηνού (τοϋ Κομν. om. Bekk) P W B e k k : id., praemisso Τόμος 
όγδοος V : id., addito in fine παρά του αύτοΰ Νικήτα του Χωνειάτου συγγραφεϊσα Α 
4 ό Κομν. Μαν. : ό βασιλεύς Μαν. V B : ό βασ. Μαν. ò Κομν. D F Bekk 6 τιθ. V D F 7 
έφέροντο V B ό om. V A W ό του ήλίου παις Φαέθων Β 8 έπεβάλλετο Μ Bekk 
9 γαρ om. V : hab. Β 10 τό V : cum P W b om. A τό νηπιώδες φρόνημα Β ένδεής 
W 11 δέ om. Ρ 13 Ιππηλασίαις P R Sc : ίππολυσίοις Μ 14 γε : τε F 
πατρώοι: πρώ/ΟΙ Μ: πρώτοι D 15—16 καί — τ ο ύ τ ο υ om. R 

1—3 Βασιλεία 'Αλεξίου του πορ φυρογεννήτου τοϋ (του om. R ) utoû τοϋ βασιλέως 
Μανουήλ (Μανουήλ: κυρ Μανουήλ R ) τοϋ Κομνηνού (τού Κομνηνού om. F ) συγγρα-
φεΐσα παρά τοΰ αύτοΰ Νικήτα τοΰ (Ν. τοΰ om. F ) Χωνιάτου R M F : Βασιλεία τοϋ 
βασιλέως κυρ 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνού (πορφυρογεννήτου super Κομνηνού ser.) τού 
utoû τού βασ. κύρ Μ. τ . Κομν. D 10 τό om. P W b Bekk 11 δέ: δέ μόνον b Bekk 
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τούτου καλλίστης κατημέλουν αγωγής καΐ τροφής καί τά κοινά φθειρό-
μενα τταρεβλέποντο. οί μέν γάρ τής βασιλίδος ήρων καί έπείρων, επα-
φροδίτως βοστρυχιζόμενοι, καί τον ταύτης άντέρωταθηρώμενοιέμυρουν-
το νηπιωδώς καί έμιτρουντο γυναικωδώς περιδερραίοις λιθοκόλλοις καί 
δλοις ές εκείνη ν όφθαλμοϊς ένητένιζον· οί δέ, χρηματιστικοί δντες και 
δημοβόροι, παρενοσφίζοντο τά δημόσια ταϊς τε έφευρημέναις δαπάναις 
άφειδέστερον χρώμευοι καί νέας προσεφευρίσκοντες, Tv' εχοιεν ούτω τό 
χθες κενόν καί σύσπαστον βαλάντιον πλήρες καί διωδηκός σήμερον 
οί δέ, του βασιλεύσειν εχοντες έφεσιν, προς τοΟτο τόυ οίκείον σκοττόν 
συνέτεινον άπαντα, ώς γάρ τίνος παιδαγωγού γενναίου καί εμβριθούς 
εκποδών γεγενημένου, αταξίας τό πδν έπεπλήρωτο, έκαστου τό οίκείον 
μεταδιώκοντος έφετόν καί άλλήλοις απάντων άντιπραττόντων, ή 
κίονος υποσπασθέντος εδραίου καί άστραβοϋς προς εναντίαν φοράν άπο-
νενεύκεισαν άπαντα, τής δέ ισοτιμίας άτιμασθείσης παρά τοις τότε τά 
μέγιστα δυναμένοις καί κατά γένος συναπτομέ | νοις τ ω βασιλεϊ, α! τε 
υπέρ των κοινών φροντίδες έξέλιπον καί αϊ συνδρομαΐ καί σύνοδοι ήφαν-
τώθησαν. 

Καί του πρωτοσεβαστοϋ καί πρωτοβεστιαρίου 'Αλεξίου του Κο-
μνηνού, δς ανεψιός ή ν πρός πατρός τ ω βασιλεϊ Μανουήλ, τή του παιδός 
και βασιλέως μητρί πλησιάζοντος, ώς έλέγετο, καί θαμά αυτή ομιλούντος 
καί ΰπέρ πάντα Ισχύοντος ετερον, οί του αυτοϋ μεταλαχόντες αίματος 
καί ίσοκρατείς είναι παρά του βασιλέως Μανουήλ έαθέντες καί άξιώμασι 
μεγίστοις έμπρέποντες έστιν ή άπεπνίγοντο τοις γινομένοις, Ιστι δ' ή καί 
τυραννίδα φυομένην όρώντες τόν πρωτοσεβαστόν ύπεβλέποντο, ού 
τοσούτον μή ό βασιλεύων άηδές τι πάθη περί πλείστου εχοντες, δσον 

17—20 ο ί — ένητένιζον: cf. Eust. 18, 25—28 21 δημοβόροι: vide ad p. 43, 61 
23 σύσπαστον βαλάντιον: cf. Plat. Conv. 1 9 0 e 33—46 καί—σκέπτεται: cf. 
Eust. 18, 28—19, 6 28 κίονος . . . ¿στραβούς: cf. Pind. Ol. 2, 81 sq. 

Y A = a, P W , R M D F = b 

17 μάλα λαμπρώς post έπείρων add. AP, ubi (βασιλί)δος — λαμπρώς i. r. 18 litt., W 
Bekk 20 ές: είς D F : om. Μ όφθαλμοΐςείςαύτήν Bekk ήτένιζον W χρηματικοί 
V 21 τε : μέν AW : om. Ρ προσεφευρημέναις Ρ 22 αφειδώς Μ δέ post νέας 
(νέοις A) add. AW 23 κοινόν καί άσύσπ. V καί alt. om. M 24 βασιλεύειν V 
AACPAC Bekk 25 άπαντες VM 26 έκ ποδών A P W R γενομένου Bekk του 
βασιλέως post γεγενημένου add. APP°W 27 διαπραττόντων M 29 άπαντες 
V R B δέ: τοίνυν APLRW 30—34 α! — βασιλεϊ om. R 31 των: τινών των 
W αϊ σύνοδοι W 33 καί alt. : δέ καί APP<=WD Bekk 34—36 ός άνεψιός ήν 
τού βασιλέως Μανουήλ, ώς έλέγετο, έπλησίαζε τη μητρί τοΰ βασιλέως καί παιδός καί 
συχνά âv αύτη είσερχόμενος καί συντυχαίνων ύπέρ πάντα άρχοντα ίσχυε καί έξουσίαζε 
Β 34—35 τη — έλέγετο V: lect. codd. P W b hab. A 38 τοϊς γινομένοις Am«yp: 
τη του άνδρός παραδυναστεία AW Sc 40—41 ό — μή om. M 40 'Αλέξιος 
post βασιλεύων add. APP°W Bekk πάθοι R Bekk Ιχοντες A™eyp : τιθέμενοι AW 

34—35 τ η — έλέγετο : τήν τοΰ παιδός καί βασιλέως μητέρα ϋποποιησαμένου (ύποπ. 
μητ. AW Sc) A P W b Sc Bekk 
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μή αυτοί συλληφθεϊεν ύφορώμενοι. καί δια ταϋτα καραδοκοΰντες τό μέλ-
λον, τό καθ' αύτούς ασφαλές του πέλας προυτίθεσαν. ήδη γάρ ή φήμη 
λάλος ήυ καί διαρρήδην κραυγάζουσα ως 'Αλέξιος τη μητρί του βασι-
λέως συγγίνεται καί καθελεϊν μεν τούτον της δυναστείας εν νώ τίθεται, 
έαυτόν δ' επιβήτορα ταύτης, ώσπερ δή καί της τεκούσης, γενήσεσθαι 45 
σκέπτεται. 

Καί ούτω μεν τά κατά τήν βασιλείαν αύτη ν πάσης όντα συγχύσεως 
και παντοίου χειμώνος εμπλεα, καί τό του μυθικοϋ δράκοντος πράγμασιν 
αΰτοϊς όρώμενον ήν, δς κακώς διετίθετο κωφώ καί τυφλφ μέρει τω ούραίω 
διεξαγόμενος, ή τό τέρας πέρας έλάμβανεν, δ τον βίου τελευτώντος 50 
επεφάνη του | αύτοκράτορος Μανουήλ* γυνή γάρ τις κατά τήν Προπον-
τίδα λαχοϋσα τήν οΐκησιν παιδίον άττέτεκεν άρρεν, τον μέν λοιπόν άν-
Θρωπον εξηρθρωμένον καί λίαν βραχυμερέστατον, τήν δέ γε κεφαλήν 
χρήμά τι επί των ώμων άνέχον μέγα τε καί εξαίσιον, ô καί συλλελόγιστο 
πολυαρχίας είναι σημαντικόν, ήτις μήτηρ αναρχίας εστίν. 55 

Ό δέ Κομνηνός 'Ανδρόνικος ò του βασιλέως εξάδελφος Μανουήλ, περί 
ού τό λέγειν εν τή κατά τον βασιλέα τούτον ίστορία ερρευσεν ίκανώτατα, 
διατριβών τηνικαυτα κατά τό Οϊναιον, επεί πύθοιτο τον του Μανουήλ 
θάνατον καί διαστασιάζειν εγνωκε τά βασίλεια, τον παλαιόν της τυραν-
νίδος άνασκάλλει έρωτα, αλλά μήπω περί τούτων, καθ' είρμόν δέ προϊόν 60 

45 έτπβήτορα: cf. ρ. 101, 70 56—65 ô — ε ΐ λ ε τ ο : cf. Nie. Panopl. Dogm. lib. 
X X V I I (continuantur verba supra ad p. 223, 4 aliata) : ϋξωθεν δέ τοις έκ γειτόνων 
βαρβάροις είσεκώμασεν ό έκ Κομνηνών 'Ανδρόνικος, άνήρ τήν μέν τρίχα ύπαργυρίζων 
τ ω χρόνω, ένεδρευτικός δέ τό ήθος καί ύπουλος καί πολυμορφότερος χσμαιλέοντος. 
ούτος γ ά ρ τοΰ βασιλέως Μανουήλ έξάδελφος ών, ύπώπτευέ τε τήν έξ έκείνου χείρωσιν 
καί κάκωσιν, ήν καί πέπονθε πολλάκις διά χρονίων καθείρξεων καί ούχ ήττον ύπεβλέπετο 
παρ* έκείνου διά τό φίλαρχον του τρόπου καί τό του φρονήματος άκαθαίρετον. ούκοΰν 
φυγάς άεΐ καί πλανήτης τήν ϋ π ' ούρανόν περιήρχετο, δρχειν μέν έρών, άρχεσθαι δέ 
άδοξων. 

VA = a, PW, R M D F = b 

42 εαυτούς V 43 ώς om. W 43—44 τη-συγγίνεται (sive γενόμενος) om. W 
44 συγγίνεται καί VB: lect. codd. P b h a b . A μέτεισι τους πολλούς (πολλούς: 
φίλους W) φιλία καί χρήμασι ante καί καθελεϊν add. APPCW Bekk τούτον: τόν 
βασιλέα AW: αύτόν cum P b ser. Am« 45—46 ώσπερ —σκέπτεται i. r. 15 litt, 
et mg. Ρ 45 ώσπερ — τεκούσης: μετά της έταιρίας W : καθώς καί έπΐ τήν κοίτην 
της δεσποίνης άνέβη Β γενήσεσθαι : γενέσθαι Ameyp W 47 τ ά om. R τήν 
βασιλείαν αύτήν : τ ά της βασιλείας πράγματα Β 49 διέθετο R 53 -μένον sscr. 
et καί λίαν i. r. 5 litt. Ρ τε λίαν καί W 54 άνέχον om. V 57 ερρευσεν ίστορία Ρ 
κατέρρευσεν Bekk 58 έπειδή Ρ τοΰ om. W 

44 συγγίνεται καί: ξύμφυτος (σύμφ. Bekk) μικρού (μικρού om. AP) καί σύμπνους 
γενόμενος (γινόμενος D) AP b Bekk τούτον: αύτόν Ρ b Bekk δυναστείας: 
βασιλείας b Bekk 45 ώσπερ — τεκούσης om. b γενήσεσθαι : θέσθαι b 47 
βασίλειον αύλήν b Bekk 

15 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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tò λέγειν εκείθεν της ίστορίας των κατά τον άνδρα τούτον έχέσθω, όπό-
θεν εχεσθαι αμεινον συναφείας ενεκα και του μή παραλιπεϊν τι των ρηθή-
ναι αξίων. 

Ό 'Ανδρόνικος τοίνυν ούτος τάς λαβάς έκφεύγ-ων του Μανουήλ 
65 άειφυγίαν ειλετο καί πόλεις άμείψας συχνάς καί πλείστα εθνών άστεα κα-

τιδών τέλος, ώς είπόντες έχομεν, καταλύει παρά τω Σαλτούχω · το-
πάρχης δ' ήν ούτος ε!ς άρχήν έχων έξαιρεθείσαν την τη Χαλδία προσεγ-
yí ζούσαν χώραν, 'Ρωμαίοις μέν πάλαι ύπόφορον, τότε δέ τοις Τούρκοις 
καί τοίς τούτων ύπείκουσαν έθεσι. καί παρειληφώς τι φρούριον αύτοϋ 

70 έκόντος καί τη φυσική τούτου έρυμνότητι την άπό της | τέχνης προσθείς 
εκεΐσε προσέμενε συμπλανήτιν έχων έαυτώ καί συνέκδημον τήν Κομνηνήν 
Θεοδώραν, ήτις άθεμίτως αύτω συνηυνάζετο θυγάτηρ Ίσαακίου ούσα 
του σεβαστοκράτορος· εξ άδελφών δ' Ιφυσαν αμφω, Ίσαάκιος καί 'Αν-
δρόνικος. 

75 Ό τοίνυν αύτοκράτωρ Μανουήλ συνειληφέναι ούκ εχων Άνδρόνικον, 
άλλ' όσα καί ' Ιξίων Ήρας τούτου άποπλαζόμενος, ώς γουν νεφέλην τήν 
άνεψιάν Θεοδώραν περισχεΐν διά φροντίδος έτίθετο καί του κατά σκοπόν 
έπιτυχής γεγονώς διά του τότε τήν άρχήν της Τραπεζουντος άνεζωσμέ-
νου Νικηφόρου του Παλαιολόγου μετά βραχύ καί αύτόν έπισιτδται 

80 Άνδρόνικον, δσα καί δελητίω τη Θεοδώρα κατασπώμενον καί τ φ ταύ-
της άγκιστρευόμενον ερωτι, ού μικρώς δέ καί τω των παίδων πυρ! δαπα-
νώμενον, ους άπέτεκεν αύτω Θεοδώρα, στείλας τοίνυν πρέσβεις ές βασι-
λέα αιτείται ών πεπαρφνηκεν άμνηστίαν, προς δέ καί άσφάλειαν ώς 
ούδέν τι πείσεται θυμαλγές άφικόμενος. καί του βασιλέως πρός άμφω 

85 ούκ άπατηλώς κατανεύσαντος μετά τινα καιρόν προσχωρεί. 
Πολυμήχανος δ' ών 'Ανδρόνικος καί παντοίοις δόλοις καζόμενος άλύ-

σει σιδηρέα βαρυταλάντφ διαλαμβάνει τον τράχηλον καί ταύτην ένδον 
συσχών καί περιθάλψας τω Ιματίω ές τά των ποδών έσχατα καταβαίνου-
σαν, ώς εΐη βασιλεϊ τε άφώρατος καί τοις τό βήμα τούτου πληροϋσιν 

90 άθέατος, λαβών του όφθήναι τω αύτοκράτορι καί θεάσασθαι τό ένδόσι-

65 πόλεις— κοπιδών: cf. Horn, a 3 66 είπόντες Ιχομεν: ρ. 142, 23—28 76 
δσα — "Hpas: cf. Pind. Pyth. 2, 23—48 cum schol. 

VA = a, PW, RMDF = b 

61 καί πάλιν post τούτον add. APW πόθεν A 64 ούτος τοίνυν R 66 
εσχομεν F τφ Σαλτ. etiam Sc: Σαλτ. τινί AW 67 τη Χαλδαίςι Bekk: τήν Χαλ-
δαίων γην Β 69 Ιθνεσι W 71 πλανήτην W αύτω V 72 συυευνάζετο W 
ο Οσα Ίσαακίου R 73 δ* om. W 75 ούκ: μή Ρ 76 της "Ηρας V 78 γε-
γονώς: φανείς Am8TP Ρ 80 δηλητηρίω V 81 δέ om. DF Bekk τω om. Va<= 
D 82 είς Bekk 84 τι om. V 85 κατευνάσαντος A: κατανεύοντος W 87 
ττολυταλάυτω Bekk περί τόν τράχηλον Μ 89 τούτο F 

62 εχεσθαι : άρχεσθαι b Bekk 
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μον, έττεί α | παξ έκείνω εις θέαν κατέστη, μέγας μεγαλωστί κατά του 
δαπέδου έκτείνεται προτείνας τή ν δλυσινκαί δακρύοις τέγγω ν tous όφθαλ-
μούς έδεΐτο Θερμότερον και περιπαθώς καθικέτευε συγγνώμηυ εύρεϊν έφ' 
oís δήθεν παραλελύπηκεν. ό δέ βασιλεύς έττί TOÏÇ δρωμένοις έκθαμβος γε-
γονός αύτός τε προήχθη πρός δάκρυα καΐ τούς εξεγεροϋντας έττέταξεν. 
ò δέ ουκ άναστήναι των κάτω διισχυρίζετο, εΐ μή βασιλέως έπιτετα-
χότος αύτόν τις των παρεστηκότων δια της ρυμοτομίας έφελκύσει του 
βήματος λαβόμενος τής άλύσεως καί προσουδίσει τ ω Θρόνω τ ω βασι-
λικω. άμέλει καί γέγονεν, ώς εδείτο 'Ανδρόνικος, ύττουργήκει δέ προς 
τούργον τούτο ό "Αγγελος ' Ισαάκιος ό καθελών της τυραννίδος 'Ανδρό-
νικο ν ύστερον· καί θαυμάσας δν τις τό τελεσθέν τηνικάδε καιρού ούκ 
είς άλογο ν συγκυρίαν ή αύτόματον απολύσει τοϋτο περίπτωσιν. 

Τφ δ' ούν τότε λαμπρότατα προσδεχθείς ό άνήρ καί φιλοφροσύνης 
μεγαλοπρεπούς αξιωθείς, ώς έδει τηλίκον άνδρα χρόνιον έπανήκοντα, 
προς τό Οίναιον άποστέλλεται, έκεϊσε τάς διατριβάς τελέσων καί την 
μακράν άνακωχεύσων περιοδείαν καί τόν πολυετή καταπαύσων πλάνον. 
ήδεσαν γάρ άμφότεροι τά τής έν ταύτω συνουσίας είς τάς προτέρας 
έπαναλύσοντα συμφοράς· μηδέ γαρ ήρεμήσειν όλως τον φθόνο ν καί 
οίς έργον τ φ φιλαιτίω την παρά τοις κρατούσιν οίκείωσιν αρνυσθαι καί 
ταΐς των άλλων διαβολαΐς έαυτούς κρατύνειν καί είς μείζους προσ-
επαίρειν τιμάς. 

τΗν ούν 'Ανδρόνικος Διός τε πόρρω καί κεραυνού, | παρά τοσούτον 
ού τόν πρώην ελκών πόνηρον βίοτον, παρ' όσον ού της των 'Ρωμαίων 
έπλάζετο ύπερόριος καί δωρεών ένεφορεϊτο βασιλικών. 

Έκεϊσε τοίνυν ών τόν τού Μανουήλ ήνωτίσατο θάνατον καί τάς έν 
τοΤς βασιλείοις νόσους ήκρίβωκε καί ώς ó βασιλεύς 'Αλέξιος Ιππασμοϊς 
διαχεΐται καί προστέτηκε παιδιαις, όπόσαις φιληδούσιν οί παιδαριώδεις 
τήν φρόνησιν, τών δέ παιδοκομούντων αύτόν εύπατριδών οί μέν κατά 
τάς μέλισσας συχνά πρός τάς έπαρχίας λύουσι τό πτερόν καί ώς μέλι τά 
χρήματα τιθαιβώσσουσιν, οί δέ κατά τάς αίγας τού της βασιλείας 

8 τότε: a. 1180 mense lui. 

91—92 μέγας μεγαλωστί. . . έκτείνεται: cf. Horn. Σ 26 10 Ttpò; — άττοστέλλεται: 
cf. Eust. 28,7—10 17 Διό; — κεραυνού : cf. Diogen. 7,77 b; Apost. 16, 61; 
Karathanasis 4 18 Ιλκων — βίοτον: cf. p. 32, 47 

VA = a, PW, RMDF = b 

91 καθάπαξ APW Bekk 92 τέγκων codd. 95 ττρόζ δάκρυα προήχθη Bekk 
προσέταξεν R 2 (^υμοτο)μ(ας έφ (ελκύσει) i. r. Ρ 3 καί : où W 5 Ίσαάκιοζ 
ό "Αγγελος Bekk 8 (πρ)οσδεχθεΐζ ό άνήρ i. r. 10 litt. Ρ 9 τηλικούτον Bekk 
χρόνιον άνδρα Μ 11 πλάνον: πόνον D 13 yàp: γάρ &ν APW Bekk 15 
έπικρατύνειν APP°W Bekk où της: ούτε Μ 18—20 ού —τόν om. R 

94 δήπου Ρ b Bekk ούτω; post δρωμένου add. b 2 έλκύσει b Bekk 3 βασιλείω 
b Bekk 7 τούτο om. b 8 ό άνήρ om. b 18 τών om. b Bekk 

15* 
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έρώσι θαλλοΰ καί συνεχώς ερωτιώσι τουτονί δρέπεσθαι, ενιοι δέ τάς υς 
μιμούμενοι εκ των ρυπαρωτέρων προσόδων λιπαίνονται, προς μέν τό 
έπαινετόν καί της κοινής πατρίδος ωφέλιμο ν ούδ' άναθρεϊν δλως ούδ' 
άνακύπτειν αΐρούμενοι, ταΐς δέ μυσαραΐς έγκυλινδούμενοι πράξεσι καί 

30 συωδώς προς άπαν έγκυπτάζοντες χείριστον. 
Αίτίαν ου ν έφιλοκρίνει καί άνηρεύνα περιεργότερον, δι' ήςεύα| φόρ-

μως τή βασιλεία επίθοιτο. καί πολλούς λογισμούς άνελίξας καί πδσαν 
μηχανήν μετελθών τέλος τό του όρκου βιβλίου επεισιν, δν τ ω Μανουήλ 
καί τω υίώ εκείνου Άλεξίω είχεν όμωμοκώς, και μεθ' ετέρων εύρων 

35 καί ταϋτα έγκείμενα-χρεών δέ μή ύπονοθεύειν ετέρα φράσει τα ρήματα, 
άλλ' ώς επί λέξεων είχον, ούτωσί καί δηλοϋν, διεξήεσαν δέ ώδε- ,,καί 
ει τι δέ ϊδω ή νοήσω ή άκοη παραλήψομαι εις άτιμίαν ύμών καί λύμην 
του ύμετέρου φερόμενον στέμματος, | καί ύμΐν την περί τούτου διδούς 
έσοίμην εϊδησιν καί αύτός δέ, ώς εξόν μοι, τοϋτο κωλύω." 

40 Καί τοις ρήμασι τούτοις έπικαθίσας ώς αί μυΐαι τοις μώλωψι, πάνυ 
χρησίμοις ούσι προς ήν πάλαι ώδινε τυραννίδα εμβριθέστερον εχων τό 
ήθος καί τό φρόνημα άρχικώτερον, έπάλληλα τα γράμματα εατελλε 
πρός τε τον άνεψιόν καί βασιλέα Άλέξιον καί τον της μεγίστης ίερω-
σύνης κοσμήτορα Θεοδόσιον καί τούς λοιπούς, οίς ζώπυρον φιλίας 

45 ύπήν προς τον κατοιχόμενον βασιλέα τον Μανουήλ, έν δεινφ τιθέμενος 
τά της άσχήμονος φήμης περιλαλήματα καί τον άγανακτουντα ύπο-
κρινόμενος, εΐ μή ό πρωτοσεβαστός της δυναστείας παραλυθείη καί τήν 
μετριωτέραν τύχην εΐη μετειληφώς καί δια τον προσέρποντα μέν έντευθεν 
καί ήδη καθιστάμενον προδηλότατον του βασιλέως 'Αλεξίου όλεθρον, 

50 αλλά δή καί τήν άπρεπη ούχ ήκιστα φήμην καί ώσΐν ήμέροις ούκ εύ-
παράδεκτον, ήτις έπ ' άκρων τειχέων κηρύσσεται καί πύλαις δυναστών 
εφεδρεύει καί πρόεισι παγκόσμιον περιήχημα. καί ταϋτα λέγων καί 

33—34 τό — όμωμοκώς : cf. Eust. 28, 6—10 40 ώς — μώλωψι : cf. Nie. Or. 180,1 ; 
Panopl. Dogm. lib. XXVII, p. κδ' ed. Eustratiades 42 — 52 έττάλληλα — 
περιήχημα: cf. Eust. 30, 10—13, qui tarnen tantum de epistulis post Andronici filiae 
fugam scriptis loquitur 

VA = a, PW, RMDF = b 

26 θαλοΰ RM«FK Bekk όρεκτιώσι V: ΙρωτιοΟσι FK 31 πΕριεργοτέραν V 
(εϋα)φ(όρ)μ(ως) i. r. Ρ: εύαρμόστως W 33 μέτεισιν V ÔW 34 τώ έκείνου 
υΐώ V Sc: τώ υΐώ αύτοϋ Β εύρηκώς APW et add. βημάτων APW Bekk 37 
λύμην: λύττην AW Sc 38 φέρον V διδούς om. W 39 καί om. W κωλύσω 
W 41—42 Ιχων ήθος καί φρόνημα APW 42 ήθος τε καί D 43 αρχιερωσύνης 
V 45 κατηχούμενον R 48 ίντεύθεν: όφιν Α 50 άλλα — άπρεπη : καί τήν 
άπρεπη δέ V δή : δέ Bekk τόν άπρεπη . . . λόγΌν . . . όστις APW ήμέροις: 
ήμετέρας Β: -ois Bekk 51 πύλας V 52 πρόσεισι W περιήχημα om. AW 
53 εϊποι RK Bekk áv om. D καί om. M 
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γράφων μεθ' οίας ουκ εΐπη τις âv πειθανάγκης και λαμυρότητος (ήν 
γάρ, εΐ καί TIÇ άλλος, γραμμάτων εμπειρος και άυά στόμα φέρων του 
πνευματορρήτορος Παύλου τά επιστόλια) είχε πάντας τή αύτοϋ γνώμη 55 
προστιθεμένους καί -rrpôç εκείνον νενευκότας μονώτατον ώς φιλορώμαιον 
άνδρα καί χρόνω μακρω καί πείρα πολιωτέρα τά κάλλιστα συλλεξά-
μενον. 

Καί otÙTÔç δέ του Οίναίου άττάρας -rrpôç την των πόλεων βασιλίδα 
μετέβαινε | τον οίκείον καθ' oûç επισταίη όρκον άναπτύσσων καί τοις 60 
ττυνθανομένοις διεξιών το της κινήσεως αίτιον, καί περί εκείνον οσα καί 
προς άετόν ΰψινεφή καί γαμψώνυχα κολοιοί εγάρυον άκραντα οί 
πραγμάτων νεωτέρων τρέφοντες εφεσιν καί oïç ή πάλαι φήμη περι-
εσ-ττούδαστο, ή δήπου βασιλεύσειν Άνδρόνικον προηγόρευε. καί είχεν 
αυτόν ούτω μεταβάντα ή των Παφλαγόνων μερίς καί όσα καί σωτήρα 65 
καί κατά θείον ήκοντα προσδεχόμενον εριτίμως. 

Ό δέ πρωτοσεβαστός 'Αλέξιος έκπάγλως εμαίνετο, τω ΐδίω πίσυνος 
κράτει και τη παραδυναστεία της δεσποίνης καταχρώμενος, ώσπερ καί 
ό πολλά πολλάκις έδηδοκώς φάρμακα δράκων καί γενόμενος δυσαντί-
βλεπτος. ούκοΰν ούκ ήν τι των άπάντων, ô μή δι' αύτοϋ επεραίνετο. 70 
εΐ δέ τι καί διεπεπράχει λαθών ετερος, ή της βασιλίσσης δεηθείς ή τον 
βασιλέα καρυατιζόμενον εΰρών ή ριμμω λιθιδίων καταλαβών προσαν-
έχοντα καί τφ καιρώ προς περάτωσιν του αιτουμένου χρησάμενος, 
ουδέ τοΟτο των εκείνου έκπεριίστατο οφθαλμών· σκεψάμενος γάρ 
τρόπον, δι' ου τά παρ' άλλων διηνυσμένα προς εκείνον επαναλύσουσιν 75 
ώς εις στροφάλιγγα περιδινούμενα ρεύματα, δόγμα έκ βασιλέως έξήυεγκε 

59 άττάρας : secundum Eustathium non nisi paulo post „bellum sacrum", de quo 
infra p. 232, 32 sqq. 

57 πείρα πολιωτέρα: cf. Plat. Tim. 22 b 61—62 όσα — άκραντα: cf. Pind. Ol. 
2, 87/8 ' 66κατά θείον: cf. p. 13, 16 68—69 ώσπερ — δράκων: cf. p. 123, 80—81 

VA = a, PW, RMDF = b 

53—54 ήν —Ιμπειρος om. V: ήν γάρ καί λόγου ρητορικής μέτοχο; Β : ήν γάρ καί 
γραμμάτων εμπειρος Χ 54 άεΐ post φέρων add. APW Bekk 55 γνώμη : γλώτ-
τη W 57 τα om. R 60 οϋς : όσον R 62 πρόζ om. A P W Bekk 65 καί 
pr. cancell. V καί alt. om. A P W R 67 έκττάγλως έμαίνετο : την των όλων διοίκησιν 
εϊς Ιαυτόν έπεσπδτο (cf. b lin. 68—69) P W Bekk 67 πίσυνος: πεποιθώς P W 
68 την — έπεσπδτο cum P W post κρατεί add. Α καταχρώμενος om. V: άκρατώς 
εχων APW 70 ούκ ήν oöv ουδέν άπάντων V 72 καρυαντιξόμενον Α: (καρυ)αν-
(τιζόμενοι) i. r. Ρ λιθιδίω WD 73 πέρας APW 7 4 ο ύ δ έ : ό δ έ Κ περιί-
στατο W 75 διηνύ μενα ex διηνυσμένα F έπαναλύουσιν W 76 δόγματα V 

67 έκπάγλως εμαίνετο om. b πίσυνος: φυσιούμενος b Bekk 68—69 ώσπερ — 
δυσαντίβλεπτος : διαστασιάζοντας είχε των έξ αίματος έκείνω (έκείνού DF) πλείστους 
καί μάλισθ' δτι την των όλων διοίκησιν ές (ές om. R) εαυτόν (αυτόν Μ) Ιβιάζετο b 
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μή άλλως εϋτταράδεκτα οίεσθαι όσα ή βασιλική χειρ ύττοσημσίνεται, 
γράμματα, εΐ μή πρότερον όφθεΤ|εν τ ω Άλεξίω καΐ ούτος τήν δεξιάν 
τ ω βατραχείω έπιδούς βάμματι τήν του ,,έτηρήθησαν" επισημασίαν 

80 βραβεύσειεν. ήγεν ουν, ώς ήρεΐτο, πάντα καΐ μετεπέττευε, και όπερ οί 
εκ Κομνηνών πρότερον βασιλείς ίδρώσι πολλοίς, εϊπω δέ καί τούς πέ-
νητας καλαμώμενοι, σνλλογιμαίως άπεθησαύρισαν χρήματα, ταύτα 
τ ω πρωτοσεβαστφ καΐ τ η βασιλίσση προς άποχέτευσιν προύκειντο· 
καΐ τό του 'Αρχιλόχου άντικρυς Ιπεραίνετο, ó φησιν, εις Ιντερον πόρ-

85 vrIS πολλάκις μεταρρυΐσκεσθαι τά χρόνω και πόνω συλλεγέντα μακρφ. 
'Εντεύθεν ή πδσα πόλις προς 'Ανδρόνικον έβλεπε καΐ ή έκείνου 

άφιξις ώς έν σκοτομήνη λαμπτήρ καΐ άστήρ άρίζηλος έδοξάζετο. τ ω 
τοι καί ενήγον δια γραμμάτων κρύβδην πεμπομένων οί μέγα τότε δυνά-
μενοι καταταχήσαι τήν είσοδον, ώς άντιταξομένων ούδένων, ούτε μήν 

90 προς τό άντωπόν της εκείνου στησομένων σκιδς, άλλ' ύπτίαις δλων 
προσδεξομένων χερσί καί άναπετασόντων ασμένως τάς της καρδίας 
περιπτυχάς. 

Διαφερόντως δέ αύτόν παρεκρότει καί θαρραλέως προσιέναι διένυττεν 
ή πορφυρογέννητος Μαρία ή του βασιλέως 'Αλεξίου έτεροθαλής αδελφή 

95 καί ό παριαύων ταύτη καΐσαρ έξ 'Ιταλών ορμώμενος, αύτη γάρ 
ι άποπνιγομένη μικρού τ ω τήν πατρφαν κοίτην άνοσίως υπό του πρωτο-

σεβαστοϋ έρευνασθαι, καί άλλως δέ Θερμουργίαν άσπαζομένη καί άνδρική 
τό φρόνημα ούσα, προσκτωμένη δέ καί τό φύσει πρός τήν μητρυιάν 
βαρύζηλον, οϋχΐ στέγουσα δέ καί τό παρευδοκιμεΐσθαι καί ώς άντι-

84—85 τό — μακρώ: cf. Aelian. Var. Hist. 4, 14 86—87 έντεύθεν — έδοξάζετο: 
cf. Eust. 26, 23 sqq.' 87 άστήρ άρίζηλο;: cf. Pind. Ol. 2, 55 

VA = a, PW, RMDF = b 

77 οϊεσθαι : κρίνεσθαι APW Sc 78 τω om. W 79 βατραχείω : ή πρασίνω Ds : 
πρασίνου Β : πρασινόν Sc βάμματι V: χρώματι cum PW b ser. Α τον; : τούτο 
R: τούτου Μ σημασίαν R 80 βραβεύσειεν: πρεσβεύσειεν V μετεπέπτευεν 
Bekk 81 βασιλεϊ W 82 συλλογίμω; Α 83 προύκειτο Bekk 84 Άρχι-
λόγου WB Ιντερον : έτερον R 84—85 (πόρ)νης — μετσρ(ρυΐσκεσθαι) i. r. 12 
litt. Ρ βυίσκεται W 86 πρό$ etiam Β: ês V 87 καί ώ$ άστήρ V 88 αύτόν 
post ένηγον add. Υ Sc έκπεμπομένων V 89 ούτε: είτε V 92 τττυχά; V 
93 πολλοί μέν γάρ καί άλλοι των έτπσήμων πρό$ τό ?ργον τούτο Άνδρόνικον διά 
γραφών λαθραίων έπερρώννυον ante διαφέροντος add. W προσκράτει R θαρρα-
λέος AmB: άνυποστόλωξ AW 95 γάρ om. W 1 μικρού ante άποπνιγομένη 
suppl. Ws 1—2 τώ — έρευνδσθαι V : βλέποντεξ τά παρά τοΰ πρ. πρό$ τήν δέσποιναν 
άπρεπα έργαζόμενα Β : τη περί τήΐ μητρυιδί δυσκλεεί φή μη καί κατά τού πρωτοσεβαστού 
μΤσοί δσπονδον τρέφουσα A: lect. codd. Ρ b hab. Am&: τη . . . φήμη ( = Α) καί τήν 
πατρ. βασ. ύπό τοΰ πρ. συλδσθαι · ίτρεφε γάρ κατ' αύτοΰ δσπονδον μΐσοζ W 
3 προσεπικτωμένη AW 4 ού AW 

79 βάμματι : χρώματι PW b Bekk 85 (Ιυΐσκεσθαι b 1—2 τώ τήν πατρφαν 
βασιλείαν ϋπό τοΰ ποωτοσεΒαστοΰ συλδσθαι Ρ b Bekk 2 δέ om. b 
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καθισταμένη τις ύποβλέπεσθαι του 'Ανδρόνικον τοις γράμμασιν 5 
έμυώπιζεν ώς ίππο ν έφ' υσπληγγος έστώτα καί δρόμον πνέοντα, έόν 
κακόν άμφαγαπώσα καί τόν οίκεϊον όλεθρο ν έτπσττέρχουσα. την δέ 
ττρόξ τόν πρωτοσεβαστόν ούχ οία τε ούσα περιστέλλειν άπέχθειαν ές 
τούμφανές αύτω άντεφέρετο καί ούδ' όπωσοΟν διελελοίπει όσα οί προς 
λύμη ν βυσσοδομεύουσα. ίο 

Άμέλει καί ύποποιησαμένη των προς γένους εκείνη τινάς, όπόσους 
δηλαδή τω Άνδρονίκω ήδει προστιθεμένους, φιλεχθρουντας δέ τω 
πρωτοσεβαστω (ήσαν δ ' ούτοι ó Κομνηνός 'Αλέξιος, δς άττετέχθη τω 
βασιλεί Μανουήλ έκ της ανεψιάς Θεοδώρας, ό Λαπαρδδς 'Ανδρόνικος, 
οί δύο του Άνδρονίκου υίοΐ δ τε ' Ιωάννης καί ό Μανουήλ, ό της πόλεως 15 
έπαρχος 'Ιωάννης δ Καματηρδς καί συχνοί ετεροι), καί δια συνωμο-
σίας τήν μεν ες τόν άδελφόν καί βασιλέα πίστιν κρατυναμένη, τόν δέ του 
πρωτοσεβαστου κυρώσασα θάνατον, έκαιροφυλάκει τήν τούτου κατά-
λυσιν. 

Ευκαιρον δέ προς τήν μελετωμένην πρδξιν ευρηκέναι οίηθείσα 20 
καιρόν τήν εις τόν Βαθύν 'Ρύακα μετά του βασιλέως έξέλευσιν του 
πρωτοσεβαστου έπΐ τω τελεσθήναι τα δσια Θεοδώρω τω χριστο-
μάρτυρι κατά τήν έβδόμην της πρώτης των νηστειών τήν μεν έγχεί-
ρησιν ήτοιμάσατο καί τούς σφαγέας του άντιπάλου έπήγετο τό φονουρ-
γόν παραγυμνοϋντας σιδήριον, έκ δέ τίνος περιπετείας του οίκείου 25 
έκκρούεται σκέμματος. καί της βουλής όμοΰ καί της έπιβουλής μικρω 

22—23 frirl — νηστειών : in festo των κολλύβων quod in honorem S. Theodori Tironis 
primo Quadragesimae sabbato celebratur, i. e. die 7 mens. Febr. a. 1181 26—27 
μικρφ ύστερον: „Kalendis Martiis", Guil. Tyr. lib. X X I I , 5, Ree. Hist. Crois. Hist. 
Occ. I , 1070 

11—19 άμέλει — κατάλυσιν: cf. Eust. 20, 4—19 

VA = a, P W , R M D F = b 

6 έμυώπαζεν V κσμτττήρο; post δρόμον add. A P W Bekk 7 έπισιτεύδουσα A W 
Sc 8 et? V Bekk 13 δ ' : δέ Ρ 13—14 δ ; — Θεοδώρα; V : ό έκ της άνεψιδ; 
γεννηθεί; Θεοδώρα; Β : δν έτεκευ ή Κομνηνή Θεοδώρα AW Sc: lect. codd. Ρ b hab. 
A m « 14 ò Λαπαρδα; 'Ανδρόνικο; om. Y B : μετά τον) Λαπταρδδ Άνδρονίκου W 
15 β ' R ulol τοΰ Άνδρονίκου W δ τε Μανουήλ καί ό Ιωάννη; V καί post 
Μανουήλ add. Ρ 16 Καματηρό; A m W : Δούκα; AWN Ί ω . Δ. ό Κ. Sc 17 ε(; ΜΝ 
τόν pr. om. Y 18 κυριώσασα Ρ 20 ευκαιρον Am«YP: εϋφυδ Α 22 μάρτυρι V B 
25 οίκείου Am«yp : έαυτη πολυεράστου Α : οίκείου καί πολυεράστου W 26 μικρόν V 

13—14 δ ; — Θεοδώρα;: δ ; έκ νοθεία; άπετέχθη τω βασιλεί Μανουήλ Ρ b Bekk 18 
κατάλυσιν : καθαίρεσιν b Bekk 20—21 καιρόν οίηθείσα b Bekk 
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ύστερον φωραθείσης, τους μεν λοιπούς | είχε βήμα βασιλικόν και σκέψις 
του ατοπήματος προύκειτο σχήμασι μόνοις άλλ* ούχί πράγμασιν· 
εφωμάρτει yàp ή καταδίκη εύθύς καί ώς άφωνοι ϊχθύες οί συσχεθέυτες 

30 άπήγοντο μηδ' όλως δεξάμενοι τό ενδόσιμον είς τό τά δοκούυτά σφισιν 
άττολογ ή σασθαι. 

Αύτη δέ ή πορφυρογέννητος συν τω άνδρί τω καίσσρι τω Μεγίστω 
Naco προσρύεται, βαρυμηνιώσαν κατ' αύτής εκδιδράσκειν φάσκουσα 
μητρυιάν καί τον ταύτης κάρταμον εραστήν. οίκτον ούν ού τω πατρι-

35 άρχη μόνον εμπεποιήκει καί τοϊς δσοι της ίερας κιγκλίδος εντός, αλλά 
και τούς πλείστους των έκ του ξύγκλυδος δήμου καί σύρφακος ούτω 
κατέκαμψε καί μετέφερεν, ώς μικροΟ δακρυρροεΐν επ' αύτη. ενθεν τοι 
καί ταΤς των πολλών άναθερμανθεΐσα περιπαθείαις, εν τω μέρει δέ καί 
αύτη διαδόσεσι στατήρων χαλκέων προς άποστασίαν τό πτωχεϋον 

40 πλήθος έξαγριαίνουσα, τά τοις πρόσφυξιν ήδόξει βραβευόμενα έθιμα, 
καί προτεινομένης αμνηστίας ών έάλω δρώσα κακώς, ούδ' επαΐειν 
δλως ήνείχετο, αλλ' άπήτει παλινδικίαν τών ταύτης συνωμοτών καί 
άνεσιν τών καθείρξεων, τόν τε πρωτοσεβαστόν τής τών κοινών εχεσθαι 
διοικήσεως ουδαμώς φέρουσα ήν, άλλ' άποφλαυρίζούσα τουτονί πόδα 

45 ύπερβάθμιον τείνειν εφασκε τοις ούκ εφικτοΐς καί κατολισθαίνειν είς 
πρδξιν άθέμιτον καί τό γένος οί εντεύθεν έπιθολούν. όδώ δέ | προϊούσα 
και τών βασιλείων άποσκορακισθήναι τούτον ένέκειτο καί οΐά τι παρ-

3 2 — 3 3 οώτή — π ρ ο σ ρ ύ ε τ α ι : ante festum Paschatis (5. 4. 1181) , cf. Eus t . 

27 φωρσθείση; : cf. Eus t . 2 0 , 1 9 — 2 2 2 7 — 3 1 TOUS — άπολογήσασβοα : cf. Eus t . 20, 
2 2 — 2 2 , 2 ; 22, 1 0 — 1 3 3 2 — 3 3 cf. Eust . 22, 1 3 — 2 5 et 24, 15 3 4 — 3 5 οίκτον — 
έμπεποιήκει: cf. Eus t . 22, 2 5 — 2 8 41 προτεινομένης αμνηστίας: cf. Eus t . 22, 2 8 — 2 4 , 
7 44 πόδα ύπερβάθμιον τείνειν: cf. p. 3, 44 4 7 — 4 9 oïct — αυτοκράτορα: cf. 
Mat. 13, 7. 24 sqq. ; Luc . 8, 7 

V A = a, P W , R M D F = b 

27 τοΰ συστρέμματος post λοιπούς add. APi>eW 29 Ιπηκολούθει A W εΰθύς om. V 
3 0 τ ό alt. om. V 3 2 αύτη V 33 φάσκουσα: φεύγουσα V 3 4 έραστήν: προασ-
πιστήν A P W 3 5 μόνω Α έπεποιήκει καί τοίς οΐ V εντός: iyyicrra V : ενδοθι 
A W 36 τούς πλείστους V P : τοϊς πλείστοις Ν : πλείστους cum W b ser. A 37 
μικρού: μικρού δεϊν V 44 ούδαμως: où V τούτον V P 45 εφασκε τείνειν V 
ούκ έφικτοΐς : ούκ έπαινετέοις A W : ού θεμιτοίς Am«ypp 4 5 — 4 6 είς πρδξιν άθέμιτον 
V : είς τ ά άθέμιτα A suppl. P m e W : yp. πράξειν άνόσιον A m « 46 καί — Ι π ι θ ο λ ο ύ ν 
i. mg. et r. 15 litt . Ρ 47 τουτονί A P W Ιξαιτοΰσα post ένέκειτο add. A P W 
Bekk παραφυεν V 

36 τούς π λ . : πλείστους W b Bekk 37 καί post μικρού add. b Bekk 4 4 ά λ λ ' : 
καί b 4 5 — 4 6 εις πράξεις (είς πράξεις om. D a c F : ε ΐςπράξινΜ) μηδαμτ) (μηδαμώς 
R : μήδαμδ Μ) θεμιτάς b Bekk 46 καί — έπιθολούν om. W b, sed suppl. D m s 
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εκφυέν ζιζάνιου της εϋγευούς άποσπασθηναι φυταλιδς καί ζημιωθηναι 
όλέθρω συναυαβαΐνον καί σνμπυϊγου ώς σίτου του αυτοκράτορα. 

ΤΗν δε άυτικρυς όριγνωμένη à μή τελέεσθαι εμελλεν. ô yàp άυήρ 50 
ούτος τοις άυακτορικοις Θαλάμοις ώς πολύπους Taïç πέτραις καθάπαξ 
έμφύς και τάς κοτυληδόνας κύκλω διαφείς οΰδ' όλως μεταβαίνειν εκείθεν 
ήβούλετο. καί δήποτε του βασιλέως καί αδελφού διηπειληκότος τη 
κασιγνήτω καισαρίσση την εκ του νεώ άφαίρεσιυ καί κατάσπασιυ, ει 
μή εκσταίη εκοϋσα του ΐεροΟ (βασιλέα δέ λέγων τά του ττρωτοσεβαατοΰ 55 
φημι επιτάγματα καί της του βασιλέως μητρός), το έκοϋσα είναι μηδα-
μώς προελθεϊυ άντηπείλησευ. 

"Ενθεν τοι καί δεδοικυϊα μή συλληφθείη, ταΤς τε ττύλαις του νεώ 
έφίστησι φύλακας καί πάσας τάς εισόδους διαλαμβάνει φρουραϊς, τον 
της προσευχής οίκον διασκευάζουσα προς ληστήριον ή φρουρίου 60 
εχυρόυ καί απότομου, δυσάλωτου τοις προσβάλλουσιυ. αεί δ ' επεκ-
τεινομένη τοις χείροσι καί προβαίνουσα τοις ουκ επαινετέοις καί συμ-
μαχικόν τάγμα ξενολογεϊ καί τίθησι στρατοπέδου τον θείον περίβολον. 
καί Ίταλιώτας γάρ συναγήοχεν όπλομάχους καί μεγάθυμους εώους 
έστρατολόγησεν "Ιβηρας, κατ' εμπορίαν τη πόλει παραβαλόντας, και 65 
'Ρωμαίων όπλιτεύουσαυ έπεσπάσατο φάλαγγα, έμπαζομέυη μηδευός 
τά προς εΐ | ρήυηυ αύτη κατεπάδουτος, μήτ' αύτόυ τον πατριάρχη ν 
ύποστελλομέυη έμβριθώς έγκείμευου καί μάλα κοτέουτα, καί πολλάκις 
προς όργήν επιπλήττοντα. 

Kai ξύμπαν μέυ ούυ έτέρας πόλεως άλογία χαίρει τό πλήθος καί τήυ 70 
επί τι ροπή ν δυσμαχώτατόυ εστι· τό δέ της Κωνσταντίνου φιλοταρα-

50 &—εμελλεν: cf. Horn. Β 36 51 ώς — διαφείς: cf. ρ. 8, 90 59—60 τόν 
— λ-ηστήριον: cf. Mat. 21, 13 67 τά Trpòs είρήνην: Luc. 14, 32; 19, 42 

VA = a, PW, RMDF = b 

48 άποσπασθηναι A s : άπεκσπασθηναι V: άττοβληθήναι AW 49 ώς om. R 
50 τελέεσθαι : πέρας λαβείν APW Sc ήμελλεν AW Sc: ήμελλον Ρ 53 ήβούλετο : 
ήρέτιστο Ameypp 55—56 βασιλέως δ ' ελεγον τ. τ. πρ. άπαξάπαντες Ιπιτάγματα 
ΑΡ, ubi άτταξάπαντες i. r., W 57 προελθεϊν om. W 60 διασκευάζουσα: διαλαμ-
βάνουσα V 61 όχυρόν R προβάλλουσιν W F έκτεινομένη Ρ 62 έπαινετέοις 
Ameyp: - τ ο ϊς V (ούχ) όσίοις AW ξυμμαχικόν Bekk 63 στράτευμα Μ 64 
γαρ om. VN 65 κατ' —παραβαλόυτος om. V παραλαβόντας W : παρεμβα-
λόντας R 66 έμπαζομένη Am&: επιστρεφόμενη AW δέ post έμπαζομένη add. Υ 
68 μάλα om. AW κοτέοντα: πατρικώς (πρακτικώς Bekk) ύποτιθέμενον τό πρακ-
τέον APPcWSc Bekk: γρ. μάλα πατρικώς έπιπλήττοντα Am« καί πολλάκις : πολλά-
κις δέ καί APW Bekk 69 έπιπλήττοντα : άποπέμποντα Α™ΚΥΡ Ρ 70 ξυμπάσης 
AW : -αν As έτέρας : της W τό λαώδες πλήθος cum b ser. Α τό λαώδες πλή-
θος άλογία χαίρει Bekk 71 άγοραΐον post Κωνσταντίνου add. APW Bekk 

55—56 βασιλέα δέ τις λέγων . . . . φησίν (φημί DF) b 70 τό πλ. : τό λαώδες 
πλήθος b Bekk 
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χώτατον μάλιστα, προπετεία χαϊρον καί σκολιάζον ταϊς όδοΐς, δσψ 
καί έκ διαφόρων πολιτεύεται των γενών καΐ τη των τεχνών ποικιλία 
συμμετατίοιοΟται, ώς εΐποι τις, τό φρονεΐν. επειδή δέ άεΐ τά χείρω νικδν 

75 εΐωθε καί έν πολλοίς όμφαξι μίαν poya πεπανθεϊσαν μόλις εύρήσει τις, 
δια τούτο ούτε λόγω εφ' ότιοΟν χωρεί, ούτε μετά προμηθείας έφίσταται 
οίς έφορμήσειεν, όλλ' δπη μέν προς στάσιν καί φήμη μόνη μεθαρμοζό-
μενον πυρός εστι δραστικώτερον, χορευον οίον κατά ξιφών καί προ-
βλήσι καί κύμασι κωφοϊς άνθιστάμενον, δπη δέ κατεπτηχός ώς ψοφοδεές 

80 καί τον αύχένα παντί τω βουλομένω παρέχει πατειν. είκότως ούν ώς 
άστασίαν ήθους νοσούν καί παλιμβολώτατον διαβέβληται. ούτε οΰν 
έαυτοϊς ποτέ τά κάλλιστα πεφώρανται πράξαντες οί της Κωνσταντίνου 
οΐκήτορες, οϋθ' έτέροις εΐσηγουμένοις τά κοινωφελή επειθάρχησαν, άεΐ 
δέ τάναντία ταϊς ευδαιμονούσαις παρακαθιστάντες πόλεσιν, όσα γή καί 

85 θάλασσα τούτοις δορυφορεΐ, έπ' άνηνύτοις είς έτέρας | πόλεις αλλοε-
θνών διαφοροϋσι καί μεταγγίζουσι. το δέ προς τους κρατούντος άδιά-
φορον ώς εμφυτον αύτοΐς κακόν συντετήρηται · ôv yàp ώς έννόμως 
σήμερον έξαίρουσιν άρχοντα, τούτον ώς κακοεργόν ες νέωτα διασύρουσι, 
τοΰτό τε κάκεϊνο παριστώντες μή συν λόγω ποιεΐν άνεπιστημοσύνη του 

90 κρείττονος καί τω εύριπίστω του φρονήματος. 
ΤΗν ουν τηνικαϋτα όρδν κατά συλλόγους άθροιζομένουςκαΐ άγειρο-

μένους κατά συστήματα, οί καί πρώτα μέν ήλευθεροστόμουν τήν μέν 
πορφυρογέννητον Μαρίαν δήθεν οίκτείροντες ώς παρ' άξίαν πάσχουσαν, 
του δέ πρωτοσεβαστου καταβοώμενοι ώς μή σύν λόγω εύπραγοΰντος 

95 μηδ' ώς χρή τή τύχη χρωμένου καί κατά της του βασιλέως ήγανάκτουν 
ι μητρός, κατά μικρόν δέ προϊόντες καί είς στασιασμόν άνερρώγεσαν καί 

τις τών Ιερέων εκτυπον του Χρίστου έπ' άγορδς παρενεγκών καί άλλος 

72 σκολιάζον ταϊ;όδοϊ;: Prov.14,2 74—75 τά—εΐωθε: fort, pro v. 78 ττυρό; 
—-δραστικώτερον: cf. p. 167, 64 79 κύμασι κωφοί;: cf. Horn. 5 16 91—12 
ή ν — άνέφλεγε: cf. Eust. 26,19—21 

VA = a, PW, RMDF = b 

72 αύτοΟ post όδοΤ; add. V 73 τών pr. om. Ρ Bekk 74 εϊπη DF Bekk έπεί 
VMD M om. D 76 προθυμία; VDF Bekk μεθίσταται VRM 77 o Is: 
ois ôv AW oO ττροσηκόντω; post έφορμήσειεν add. AP Bekk καί φήμη μόνη 
upó; oráatv V 79 καί πεπτηχό; V 80 καί om. Α 82—83 οί . . . οΐκήτο-
ρε; V : οί . . . ξύγκλυδε; (σύγκλ. Bekk) δχλοι Am»P Bekk: τό . . . àyopaïov σύστημα 
AW 83 καί σωτηρία post κοινωφελή add. APW Bekk 84 τά έναντία R 
παρακαθίσαντε; Ρ 85 δωροφορεϊ Bekk ε!; om. Μ 86 διαφεροϋσι Bekk 
87 εννομον As PW 91 καί post όραν add. Bekk 92 συστήματα Am«: συστοι-
χία; AW 95 ήγανάκτου V: ήγανακτοϋντο; Μ 2 τοϋ om. AW 

76 ούτε λόγω : ούτε σύν λόγω τό του πολιτεύματο; άγοραΐον (àyopaïov om. M) b Bekk 
83 οΐκήτορε;: δημόται b 2 ένενκών b Bekk 
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άρας σταυρόν επωμάδιον καί ετερος σημαίαν ίεράν άνεμώσας ώς γλάγος 
μυίας τούς στασιαστάς έπεσπάσαντο. καί ώσπερ ύφ' évi συνθήματι 
κινηθέντες τον μέυ βασιλέα εύφήμοις εδεξιουντο φωναϊς (τοΟτο δή τό 5 
των ές νεώτερα χωρούντων εργα τεκμήριον εκ καλλίστης καταρχομένων 
αρχής τά μέντοι τελευταία βλεπόντων εις επανάστασιν), τον δέ πρωτο-
σεβαστόν καί τήν δέσποιναυ καθυπέβαλλον άναθέματι. οϋκ ες αυτό δέ 
μόνον εδρών ταϋτα τό Μίλιον, άλλα καί κατ' αυτήν τήν της λαμττρδς 
ιπποδρομίας σφενδόνην | παραγενόμενοι καί άφορώντες είς τά ανάκτορα, ίο 
καί τούτο εφ' ημέρας συχνάς γινόμενον εξεκύμαινε τον δήμον καί είς 
στάσιν άνέ<ρλεγε. καί είς αΰθάδειαν oi ττολλοί τραχυνόμενοι οίκους 
λαμπροτάτους κοττέσπασαν καί τά εντός τούτων διήρπασαν οίς δια-
φερόντως εβλεπον ήμερον δ τε ττρωτοσεβαστός καί ή δέσποινα· συν 
οίς καί τό του Παντεχνή Θεοδώρου περικαλλές οίκημα, έπάρχου δντος 15 
της πόλεως καί τό των οίκειακων διέποντος σέκρετον τ ω δικαιοδοτικω 
τε θρόνω έμπρέποντος. καί αυτός μέν έξήλυξε δρασμω τό πεσεΐν· τά 
δ' ένόντα διαρπασάμενοι ουδ* αυτών των δημοσίων τόμων οπτέσχοντο, 
οία τό μέν χρήσιμον έχόντων κοινή διαβαϊνον πρός άπαντας ή τους 
πλείονας, άφαυρόν δέ τό έκ του Ιδιώσασθαι κέρδος καί μηδ' δσον τόν 20 
έκείνων εδίανεν àv οίνοποτάζοντα φάρυγγα. 

Οι περί τόν πρωτοσεβαστόν τοίνυν όρώντες άεΐ τά χείρω προ-
βαίνοντα σκέπτονται βουλήν καθιζήσαντες, όπως τήν λύμην στήσωσι 
ταυτηνί. καί έπεί κατ' ούδένα τρόπον έώρων τήν καισάρισσαν Μαρίαν 
των οίκείων βουλευμάτων μεθισταμένην ή βραχύ τι yoöv ύπενδιδοΟσαν 25 
των ύπερόγκων ζητημάτων, & προυτείνετο, ίγνων δια πολέμου έπ' 
έκείνην χωρεϊν καί ώς άπό τίνος έρΰματος του θείου έξελάσαι νεώ. 

3—4 ώ;—μυίαζ : cf. Horn. Π 641—3 15—17 τοΰ — έμπρέποντο$: cf. Eust. 
20, 25—29 

VA = a, PW, RMDF = b 

3 âpaç om. M γλάγο$ VAN Bekk : γλάγγο; Am« rei. 4 Ι φ Ύ 5 δή : δέ Bekk 
6 άρχομένων Ρ 8 οΰ κατ' αυτό V 9 άθροιζόμενοι post Ιδρων add. Ρ Bekk: post 
ταϋτα AW ταϋτα om. Ρ τήν om. Μ λαμπρδζ om. R 10 παραγινόμενοι 
AWMD âs APWRMD τά ούτωζ άπρεπη (εύπρεπή Ρ) διεπράττοντο post άνά-
κτορα add. APW Bekk 11 γινόμενον : τελούμενον AmSYP Ρ : γενόμενον Μ 12 
τραχυνόμενοι ο! πολλοί V τραχυνόμενοι: έκτρεπόμενοι Amsyp Ρ 15 τό περικαλλές 
τοΰ Π. θ . οίκημα Ρ ΤΤαντεχνούςΜ 17 διεμπρέποντοί D πεσεϊν Am« : 6ανεϊν AW 
17—18 τά δέ δντα V: τά δέ χρήματα Β 18 τόμων : τόπων Α ο! τά δίκαια τή; 
πολιτεία; παρά των πρώην βασιλέων Ιχουσιν υπογεγραμμένοι post άπέσχοντο add. et 
19 έχόντων om. Β Bekk 19 οία : καί Bekk τό : τό έκείνου R 21 έκείνου V 
οίνοποτίζοντα D 23 όπως: ώς âv V 26 δπερ Ρ προετείνετο V εγνω 
V: έγνωσαν AW έπ' : ύ π ' WD 27 έξιλεώσαι Μ ταύτην post έξελάσαι add. 
APW Bekk 
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Συλλεγέντος τοίνυν ουκ ολίγου στρατεύματος έκ των έφων τε και 
έσπερίων | ταγμάτων καί πάντων ώς εις εν συναθροισθέντων στρατό-

30 πεδον τό μέγα τταλάτιου, ό επιτήδειος χώρος άνεδκρδτο, καθ' öv αν 
τοις έπί τοΟ ναοϋ έπίθωνται* ήδη γάρ καί ή καισάρισσα προς την 
άντίταξιν ήτοιμάσατο διακριθήναι πολεμώ τά καθ' αύτη ν έθέλουσα. 
OÜKOÖV οσαι τ ω ΐερω οΐκίαι κατά τον Αύγουστεώνα συνήπτοντο, παρά 
των υπ' αυτήν άπερράγησαν καί της μεγίστης άψϊδος άνωθεν, ήτις 

35 κατά τό Μίλιον ΐσταται, οι άπ' αυτής άνήλθοσαν τοις βασιλικοϊς 
άντιπλακησόμενοι. και τον νεών δέ, δς του 'Αλεξίου κατονομάζεται, 
τη δέ του Αύγουστεώνος αυλαία προσήνωται, στρατιώται εΐσιόντες 
εφύλαττον. 

Αυτοί μέντοι οί βασιλικοί καθ' ήμέραν έβδόμην, δευτέραν του Μαΐου 
40 μηνός της πεντεκαιδεκάτης ίνδικτιώνος, έκ του μεγάλου παλατιού κατά 

τό περίορθρον έκθορόντες εισίασι τά πρώτα τόν του θεολόγου ' Ιωάννου 
ναόν, φ τό έπίκλην Διίππειον, στρατίαρχον εχοντές τινα Σαββάτιον 
Άρμένιον. επειτα του τεμένους άνωθεν γενόμενοι άσήμους λαλαγάς 
ήφίεσαν. ώς δ' ένειστήκει καιρός του μάχεσθαι, περί τρίτην ώραν οΰσης 

45 τής ήμέρας καί πληθούσης μάλιστα τής άγορας, ού μετρίως τούς έκ της 
άψΐδος τοΟ Μιλίου καί τους άπό του νεώ του 'Αλεξίου μαχομένους όπλί-
τας τής καισαρίσσης έσίνοντο ούτοι, εξ ύπερδεξίων μαχόμενοι καί ώς άφ' 
ύψους σκηπτούς έπαφιέντες κάτω τά βέλεμνα. αλλά καί ετέρων καταλό-
γων εύοπλοτάτων του παλατιού έξιόντων καί τάς ρυμίδας πληρώ- | 

50 σάντων καί τούς στενωπούς διαλαβόντων, όπόσοι πρός τό μέγα τέμενος 
φέρουσιν, δ τε δήμος τοϋ έπιβοηθείν τή καισαρίσση επαύσατο διά τό 
πδσαν πάροδον τοις δπλοις άποταφρεύεσθαι καί οί έκ του ίερου έπεξιόντες 

40 revera (die 2 mens. Maii) indictionis decimae quartae (1. 9. 1180—31. 8. 1181), 
uti ex Guil. Tyr., 1. c., constat; unde reicienda videtur interpretatio: sabbato altero 
mensis Maii decimae quintae indictionis (i. e. 8. 5. 1182) 

39 — 240, 46 αυτοί — μαχόμενοι : cf. Eust. 26, 12—17 

VA = a, PW, RMDF = b 

29 ώζ om. VAR ώζ εις εν: els ώ M 31 τοϋ om. M 32 ήτοιμάζετο Ρ κατ' 
αϋτήν V Sc: καθ' έαυτήν Ρ θέλουσα V 33 όσα . . . οικία κατόν Αύγ. V τώ 
μεγίστω ίερώ APW Bekk 35 άπ' αύτη; : ταύτη$ V 36 στρατεύμασι post άν-
τιπλακησόμενοι add. APPCW Bekk 39 ήμέραν ζ', τοΟ Μαίου μηνόΐ δευτέραν Α 
40 ιε' APMDF ίνδ. per symb. APWMDF 41 τοΟ et 'Ιωάννου om. M 42 
τοϋττίκλην W Διίπτπον VAW: Δίιππον Ρ : Δίτππον R 43 άσήμας λαλάς Μ 
άλαλαγάζ R 44 ώραν om. D 45 μάλιστα om. V 48 (σκη)τττούς έπα-
φιέντε; κάτω i. r. 10 litt. Ρ κάτω om. V 50 όπόσα DF 52 πδσαν: πδσιν 
Bekk πάροδον VAmsypP: τρίοδον AW 

31 νεώ Ρ b Bekk Μαρία post καισάρισσα add. b 48 κάτω τά βέλεμνα : τά 
βέλεμνα κάτωθεν b 49 ^υμίδας: διόδου; b Bekk 50 διειληφότων b Bekk 
52 αμφοδον (êq>- F Bekk) b 
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καί την αύλαίαν τοΰ Αύγουστεώνος υπερβαίνοντες και τοις βασιλικοΐς 
κατά τάς αγυιάς συμπλεκόμενοι, ολίγοι προς πλείους διαμιλλώμευοι, δή-
λοι ήσαν κάμνοντες ήδη καί κατά βραχύ τοΰ θαρραλέου ΰπεκλυόμενοι 55 
λήματος. 

Καί ουτω 5' ουν τά της συμπλοκής ένειστήκει λαμπρώς και μάχη 
συνέρρωγε κρατερά, ή μεν άπό τόξων βολής, ή δε καί έν χερσίν άγχώμα-
λος, καί στόνος μεν των πληττομένων επικελευσμός δε των άναιρούντων 
έκατέρωθεν έξηκούετο. εως μέν ουν σταθεράς μεσημβρίας ήν ή μάχη άμ- 60 
φιπαλής καί ή νίκη άμφήριστος, έπ' ϊσης τάς των αμφοτέρων στρατευ-
μάτων ταλαντεύουσα πλάστιγγας κλίνουσά τε άνά μέρος και αύθις 
άνάγουσα τό τότε μαχόμενον τής δ ' ημέρας ήδη υποληγούσης περι-
φανής ή νίκη τοις εκ βασιλέως προσέρρεψεν. ώσάμενοι γάρ τους έκ του 
νεώ εϊσω του Αύγουστεώνος κατέκλεισαν εκ των άμφόδων άποκρουσά- 65 
μενοι · τούτων δέ συνειληθέντων εντός, καί οΐ ταϊς άψΐσιν έφεστώτες καί 
οί έκ του νεώ του 'Αλεξίου διαμαχόμενοι προς τροπή ν εβλεψαν. καΐώςέπε-
λάβοντο τών χώρων τούτων, ό του βασιλέως στρατός τάς μέν σημαίας 
των αψίδων άνωθεν έστησαν, αϊ τούς βασιλείς άττεικάζουσιν, αϊ δέ πύλαι 
του Αύγουστεώνος εν πελέκει καί λαξευ | τηρίω κατερράγησαν καί τό 70 
της καισαρίσσης όπλιτικόν ούκέτι άντιπίπτειυ εχον ώς τοις έκ τών αψίδων 
κατά κορυφήν ουσι βαλλόμενον κάκ τών είσχεθέντων εις τήν αύλαίαν 
στρατιωτών ταΤς κατά χείρα συμπλοκαΐς πάσχον τά χείριστα κατά μικρόν 
ύπέκλεπτε τήν φυγήν, βραχείας αρωγής εύμοιροϋν διά τε λίθων βολής και 
βελών άφέσεως έκ τών Οπερθεν έπαμυνόντων κατά τε τόν έν τοις Κατη- 75 
χουμενείοις άνδρώνα τόν λεγόμενον Μάκρωνα ές τόν Αύγουστεώνα προ-
νεύοντα καί τόν Θωμαΐτην αύτόν. τέλος δέ τοις πάντοθεν βάλλουσιν 
οί έκ του νεώ πιεζόμενοι αφίστανται τής του Αύγουστεώνος αύλαίας και 

60—64 Icos—προσέρρεψεν: cf. Horn. Π 777 sqq. 70 έν—κατερράγησαν: cf. 
Ps. 73, 6 

VA = a, PW, RMDF = b 
I 

53 στρατοί; post βασιλικοϊς add. APPCW Bekk 56 λήματος M Bekk: λήμματος 
rei. 58 καρτερά D Bekk καί om. M 59 μέντοι M 60 σταθηρας VPD 
61 στρατών V 64 προσέρρευσεν DF 66 έν τη άψίδι Ρ : τή άψίδι Α3 του 
Μιλίου post άψΐσιν (άψίδι) add. A P W B Sc Bekk 67 μαχόμενοι Ρ Bekk 69 
είκονίζουσιν cum Ρ b ser. Am« 71 άντιπίπτειν: άντιπλήττειν Bekk 72 κάκ: 
καί RM τήν αύλαίαν : τόν Αύγουστεώνα Am«YP Ρ 74 τε om. V 75 άμυνομένων 
V τε om. Υ 78 oî om. Bekk τή$ έκ τοΰ Αύγ. Υ 

61—62 τάς τών . . . πλάστιγγας : τών . . . τά ; πλάστιγγας b Bekk 65 κατέκλεισαν 
—άποκρουσάμενοι : έκ τών πλατειών άπεκρούσαντο b 69 είκονίζουσιν Ρ b Bekk 
71—72 cbs toîs άνιοΰσι τά$ άψϊδα; κατά κορυφήν βαλλόμενον b Bekk 72 av^iovb 
Bekk 74 εύμοιροϋν: άπολαϋον Ρ b Bekk 75—77 έπαμυνόντων σφίσι 'Ρωμαίων 
άπό τε τοΰ άνδρώνος του λεγομένου (καλουμένου Bekk) Μάκρωνος ές τόν Αύγουστεώνα 
προνεύοντος καί τού συνημμένου τούτω θωμαίτου δόμου b Bekk 
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είσίασι τό πρόναον, καθ' ô δή ό πρώτιστος καί μέγιστος των παραστα-
80 τούντων άρχαγγέλων θεω έσπασμένος ρομφαίαν Ιστήλωται ψηφίδων 

λεπταϊς έπιθέσεσι, φύλαξ προβεβλημένος του ίεροϋ. έκ δέ τούτου ούτε ot 
του βασιλέως προσωτέρω βαίνειν ήδύναντο ύποπτεύοντες τούς του 
ναού στενωπούς, ούτε ol της καισαρίσσης ύπερπονοΟντες εκείθεν έξήεσαν 
ώς μαχούμενοι. 

85 Ό δέ καϊσαρ καί ό πατριάρχης αυτός, ό μέν δείσας περί έαυτω τε καί 
τη άλόχφ, μή συλληφθεΐεν άγεννως ύπό των διαφόρων, ό δέ, μή πως 
ένδον του ίερου παρεισίωσιν οί πολέμιοι καί ποσί μέν ούχ όσίοις tò δγιον 
πατήσωσι δάπεδον, χερσί δέ άνάγνοις καί θερμόν έτι σταζούσαις τό αίμα 
τά παυαγή ληστεύσωσιν αναθήματα, ό μέν την άρ | χιερατικήν στολήν 

90 επενδύς καί τά θεία μετά χείρας δεξάμενος λόγια κάτεισιν είς τό προσκή-
νιον του νεώ, έν φ οί της καισαρίσσης ύπερμαχοϋντες ηύλίσθησαν 
φεύγοντες, ô καί ΠρωτεκδικεΤόν φασι, ό δέ καΐσαρ τούς τάς εΙσόδους της 
έκκλησίας τηρουντας όπλομάχους άγηοχώς καί όσον περί αύτόν ά-
κραιφνές έτι Αατινικόν δορυφορικόν καί τό περί τήν όμόλεκτρον αυτοΟ 

95 θεραπευτικόν καί οΐκίδιον καί περί τούς έκατόν τούς πάντας ήριθμηκώς 
ι έπί τίνος μετεώρου σκιμποδίου κατά τον Μάκρωνα παρευρεθέντος στάς 

αύτός καί περιστήσας τούς παρεσκευασμένους είς πόλεμον έφησε τοιάδε · 
,/Εχρήν μέν μή καθ' ομοφύλων καί όμοπίστων, άλλά κατά των 

έχθρων του σταυρού τάς πολεμικός ταύτας περιβεβλήσθαι στολάς καί τάς 
5 χείρας τοις φασγάνοις καθωπλίσθαι· έπεί δέ οί τά της βασιλείας 'Ρω-

μαίων μοχθηρώς διέποντες τούτο μέν άφείλοντο, άναγκαστώς δέ καί 
OÚKOUV προαιρετώς τάς ημετέρας λόγχας καθ' έαυτών άκονήσαντες 
εχουσι, μή δή άγεννώς έπιστώμεν τοις έπιοϋσι, μηδ' δτι ταυτόπιστοι καί 

3—4 των έχθρων του σταυρού: Phi. 3, 18 

VA = a, PW, RMDF = b 

79 τόν πρόναον V καί μέγιστος om. V 80 Μιχαήλ post θεω add. APW Bekk: 
του άρχιστρατήγου Μιχαήλ Β 81 δέ: δή Μ 83 έπεξήεσαν APW 84 
μαχόμενοι RD 85 μέν: μέν καί V αϋτώ Μ 87 άγιον etiam Β: Ιερόν V 
88 δ* D F Bekk τό om. AW 89 ληστεύουσιν R : συλήσωσιν Ρ άναθέματα 
Bekk 90 προσκήνιο ν του νεώ ARMDF Bekk: πρόναον τοϋ ναοΰ V: πρόναον 
Amgyppw Sc 91 ήλίσθησαν AP Bekk: 8 & í o ^ a a v R : ήλίσθησαν M»» 92 ό δέ 
καΐσαρ: 6 (om. V: suppl. Α8) καϊσαρ δέ VAW 93—94 άκραιφνές Ιτι om. VB 
95 ρν' Α: έκατόν πεντήκοντα P W Bekk: έκατόν καί πεντήκοντα Se tous alt. 
hab. e corr. Ρ 1 σκίμποδο; AW ευρεθέντος W 2 τοιαδί APW 3 καί : 
μηδ' Ρ 5 όπλίζεσθαι APW 6 άφείλαντο V άναγκαστικως Μ 7 προαι-
ρετικά^ Ρ αύτών D 7—8 άκονήσαντες — δτι : ά Μ 8 άντιστώμεν V 

82 ύφορώμενοι b Bekk 88 τό αίμα : τό λύθρον (τώ λύθρω F Bekk) b 92 δ (δ 
καί Bekk) πρωτεκδικεϊον κικλήσκεται b Bekk 95 τούς alt. om. b Bekk 1 
σκιμποδίσκου b Bekk 
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όμογενεΐς άναλογισώμεθα, άλλ' ώς πολεμίους θεοΰ πρότερον, ού τό 
ιερόν τόδε είσίασιν άναιδώς, t-πειτα δέ καΐ ημών αύτών άντιπάλους ίο 
άμυνώμεθα. πάντως δέ είσι τά της άμύνης άνεύθυνα· οίς γάρ τι où προσ-
έστημεν όλως καί καθ' ών όπλα ούδ* όλως ήράμεθα, ούτοι άνερυθριάστως 
ήμϊν προσίασιν ώς έπιθανατίοις καί Ισχάτοις καί κειμένων | άδαημοσύνη 
κατεπεμβαίνουσι τοΟ καλοϋ καί προσρυομένους θεώ εκ τοϋ νεώ τούτου 
αττοσπαν έθέλουσι, χρεών μή οΰτω ποιεΐν, ότι τε ούδέν άχαρι εττεγκαλεΐυ 15 
ήμΐν εχουσι καί δτι της έσχάτης εστίν άπονοίας επιτιμδν όλως ή ώς δεινά 
δρώσιν ούκ ένδιδόναι τοις είς θεόν καταφεύγουσι καί μεσίτην τούτον προ-
βαλλομένου καί διαλλακτήρα τών εν διχονοίαις ημών. 

Ούτε ούν ύφορδσθαι δέον ώς άνόσιον τό ύπερμάχεσθαί τινα έαυτοϋ 
καί σπεύδειν κατά του πλήττοντος αύτόν έπιστρέφειν τον εκείθεν έπαγό- 20 
μενον θάνατον, ούτε τον μετά ξίφους επιόντα καί άναιροϋντα ομογενή 
άπλήγα δει παριέναι, άλλ' άπας κακώς διατιθείς κρινέσθω πολέμιος καί 
ό άναιρήσων πιπτέτω. ήμϊν δέ καί τό θείον εϊσεται δήπουθεν χάριν, εϊ 
έκ του ίεροϋ τοϋδε τους μιαιφόνους άποσοβήσομεν, είτε μήν κεχηνόσιν, 
ώς όρδτε, κατά τών άγιων καί διαρπάσαι ταΟτα προθυμουμένοις άντι- 25 
βαίημεν. εϊ γάρ μή τοϋτ' ήν και διέστελλον άνά μέσον βεβήλου καί ίεροϋ, 
πάλαι άν τήν ένδοτέρω τών προνάων παρήκαν όρμήν ώς ήδη τό νικδν 
εχοντες. οΐ δέ ούτω τοί είσιν άναιδέστατοι, ώς ού μόνον σκυλεϋσαι φαν-
τάζεσθαι τά ήμέτερα, άλλά καί τά του θεοΰ ίδιώσασθαι οί άβέλτεροι. άλλ' 
ού μά τόν παγέντα σταυρώ καί τήν λόγχη ν ταύτη ν, ούκουν αύτοίς 30 
έσεϊται πέρας ετπθεϊναι τοις έγχειρήμασιν, έπεί καί θεω τά οίκεϊα χερσί 
κεχραμέναις άψαυστα διαφυλαχθήσονται καί ήμεϊς έσοίμεθα άν άπρονό-
μευτοι." 

Τούτοις καί | τοιούτοις χρησάμενος ρήμασιν αύτός τε κάτεισιν είς τον 
πρόναον, ενθα ó λόγος είρηκε ρομφαίαν έσπασμένον ΐστασθαι τόν τών 35 

35 είρηκε: ρ. 238, 79—81 

VA = a, PW, RMDF = b 

9 θεώ F Bekk 11 τά om. W προσέστηκεν V μηδόλωζ W 13 προσίασιν: 
προσθέουσιν Ρ 15 μηδ' D τε : δέ W 18 λυτήρα cum. Ρ b ser. Aa τών 
— ήμών V: τών διενέξεων cum. PW b ser. A 22 διατεθείς D 23 εί om. M 25 
ταύτα om. V 26 εϊ γάρ μή τοϋτ" ήν καί V: εϊ μή γαρ τοϋτ' ήν καί Α 27 παρήκαν 
ante τήν trp. Ρ ένδότερονV του ττρονάου VW: του προτεμενίσματος Α όρμήν: 
είσβιάζετήν σθαι ττάροδον A m eypp 34—35 τόν πρόναον V Bekk: τό πρόναον 
APWDFB: τό πρόσναον RM 35 ΐστασθαι : άνεστηλώσθαι Ρ τόν om. W 

9 όμογενεΐζ : τήν αύτήν οίκοϋντες b Bekk 10 άντιττάλου; : άπεχθεΐζ b Bekk 
12—13 άνερυθριάστω; ούτοι προσίασιν ήμϊν ώζ έπιθανατίοιζ τισΐ καί έσχάτοΐξ b 
Bekk 15 δραν b Bekk 17 ούκ ένδιδόναι: άρειμανίουζ σφδ; έπιέναι b Bekk 
18 διαλλακτήρα: λυτήρα Ρ b Bekk τών — ήμών: τών διενέξεων PW b Bekk 19 
ώ$: ώ; όλως b 26 εϊ μή γάρ τοϋτ' ή ν άλλά PW b Bekk 27 όρμήν: λίχνευσιν 
(λόγχευσιν R) b Bekk 
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άνω καί θείων ταγμάτων κατάρχοντα Μιχαήλ, καί οί λοιποί δέ ώς ήγε-
μόνι τούτω παρείποντο άσττιδηφόροι πάντες καί άτεχνώς ανδριάντες 
χάλκεοι. κάκεΐσε εις τάξιν τό περί αύτόν καταστήσας καί τ ω σταυρικω 
σημείω φραξάμενος των άλλων προεκπηδα. οί δ' επί της τοΟ Αύγου-

40 στεώνος αυλαίας και προς την πρώτην όρμήν διαταραχθέντες του Καίσα-
ρος δια των εισόδων θλιβόμενοι έξεχέοντο, δτε καί τραυματίαι μέν έκ των 
του βασιλικού τάγματος πολλοί γεγόνασιν, είς δέ τις καί έτεθνήκει τ ω 
ξίφει διελαθείς. 

Τό δ' άπό τοΰδε ό μέν καϊσαρ έπάνεισιν αύθις όθεν εξώρμησεν, οί δ' 
45 έκ των του βασιλέως τάξεων ουκέτι παρελθεΐν έθάρρησαν εις την αύλειον, 

αλλά δι' άκροβολισμών ήγάπων μαχόμενοι, ήδη δέ της ημέρας ύποκλι-
νούσης αυτοί τε οί μαχόμενοι καμόντες ένέδωκαν, καί του πατριάρχου 
στείλαντος είς την δέσποιναν τον έαυτοϋ υπηρέτην, δς έκ του παραβάλ-
λειν εις τά αρχεία καί διαπορθμεύειν τοϊς βασιλεϋσι τά βουλητέα καί τάς 

50 αποκρίσεις εκείθεν αύθις μεταφέρειν παλατινός ώνόμασται, και πρώτα 
μέν την θείαν έπεμβριμησαμένου ταύτη όργήν ούτως όξυδερκοΟσαν καί 
καθορώσαν άκαρή τά οπουδήποτε δρώμενα άθεσμα, επειτα δέ τάς περί 
σπονδών της καισαρίσσης διαμεμηνυκότος φωνάς, άφικνειται λυτήρ τών 
διαφορών | ό μέγας δουξ 'Ανδρόνικος ό Κοντοστέφανος, ό μέγας έται-

55 ρειάρχης ' Ιωάννης ό Δούκας καί συχνοί ετεροι, τό γένος άριπρεπεϊς καί 
μεγίστοις περίβλεπτοι άξιώμασι. 

Καί τότε μέν νυκτί μάλλον πεισθέντες ή ταϊς καταλλαγαΐς τεθαρ-
ρηκότες τον αγώνα διέλυσαν, τη δ' ύστεραία καί αύθις προς πόλεμον 
διηρρένωντο. τών δ' αύτών καί πάλιν παραγενομένων ανδρών καί 

60 πίστεις δόντων τη καισαρίσση καί τ ω ταύτης άνδρί καί όρκοις κρατυνα-
μένων αυτάς καί πληροφορίαν παρασχομένων ώς ουκ άν τι πάθοιεν 

58 τη δ' Ocrrepafa: die 3 mens. Maii 1181 

57 νυκτί. . . πεισ6έντες : cf. Horn. Η 282; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 

37 καί μαχαίρας άμφήκεις χειριζόμενοι (έγχ. Bekk) post πάντες add. A P W Bekk 
άδριάντες AW 38 ό καϊσαρ post καταστήσα$ add. A P W Bekk 40 πρώτην 
om. V: hab. Β : προτέραν R 41 τραυμάται Ρ 4 1 ^ 4 2 dirò τών βασιλικών Β 
41 τών om. V 42 βασιλέως R έγεγόνεισαν V 42—43 εΐ. . . διαλαθείς W 
44 μέν om. Υ : hab. Β 45 τοΰ om. V Ιθάρρουν A P W είς om. A P W 49 
είς τά άρχεΐα: άρχείοις Ρ τοίς om. Ρ oi post τά add. V 50 αυθίζ έκεϊθεν 
Bekk ώνόμαστο R 51 έττεμβρ. τήν 6είαν R έμβριμησαμένου V: έττεμβρι-
σαμένου Α ταύτην R 52 âv άκαρεί Ρ Bekk 53 διαμεμευηκότοζ W : διαμε-
μενηκότεζ R 54 διαφορών: âv άμφιδόξων AW: μηνυμάτων (μηνιμάτων Bekk) 
άμφοτέροις τοΐζ μέρεσιν AmsYP Ρ Bekk : άμφιβόλων Sc 54 ό Κοντοστέφανος 'Αν-
δρόνικος V 56—57 άξιώμασι—τεθαρρηκότες om. Μ 60 κρατυνομένων A W : 
βεβαιωσάντων Sc 

40 διαταραχθέντες: έκθαμβηθέντες b Bekk 53—54 τών διαφορών : τών êv άμφιvolais b 
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αηδές, ούτε μην άφαιρεθεΐεν τήυ οίκείαν έπιτιμίαν προς του άδελφοΰ καί 
βασιλέως ή της μητρυιας δεσποίνης ή τοΟ πρωτοσεβαστου 'Αλεξίου, 
αλλά δή και αμνηστίας κακοϋ δωρηθείσης οϊττερ αΰτοΐς προσεχώρησαν 
καί εϊς συμμάχους ενεγράφησαν, ούτω δή της δευτέρας άπέσχοντο συμ- 65 
πλοκής. καί οι μεν άπήεσαν ευθύς μετά τήν των όρκων καί των σπονδών 
εκιτεράτωσιν, νυκτός δ' επιστάσης ό καϊσαρ καί ή τούτου ξύνευνος έξίασι 
του νεώ καί άφικνοϋνται προς τό μέγα παλάτιον, καθ' ô τότε οι κρατούν-
τες διέτριβον. 

Τοιούτο μεν ούν τά κατά τόν καίσαρα πέρας είλήφασι καί δι' αιτίας 70 
ταύτας ό δυσκλεής εκείνος ξυνέστη πόλεμος και την θείαν έπισπασας καθ' 
ημών κίνησιν δι' δσα κατά τό ιερόν έπισυνέβησαν άθεσμα. ούτε γαρ την 
προσρυεϊσαν καισάρισσαν άφίημι του εγκλήματος είς άτάσθαλα έργα 
ρέψασαν καί διακυκήσασαν τό πολίτευμα, καί | γε τούς μή καθυφέντας 
βραχύ προς τά της δεομένης ταυτησί ρήματα, τήν δ' ουκ άγαθήν εριν 75 
άνελομένους καί τόν της προσευχής οίκον εντεύθεν φονίου πλήσαντας 
αίματος εϊττη αν τις ενόχους παρανομήματος. εί γάρ ό των 'Ρωμαίων στρα-
τηγός Τίτος, ò πάλαι τη 'Ιερουσαλήμ βαλών χάρακα, τοσούτον έφείδετο 
του Σολομωντείου νεώ καί ούτω του εκείνον εξείχετο σώζεσθαι, ώς ελέσθαι 
βάλλεσθαι μάλλον υπό του εκείθεν εκπηδώντος ' Ιουδαϊκού τάγματος καί 80 
κακώς πάσχειν τό οίκεΤον στράτευμα ή γοϋν τι θεομισές έπΐ τ ώ πολυτελεϊ 
έκείνω καί θαυμασίω έργω βουλεύσασθαι, άνήρ καί ταύτα μή είδώς θεόν, 
ού τό τέμενος ύπεστέλλετο, άλλα θεοϊς απονέμων σέβας κακώς, οι τόν 
ούρανόν ούκ εποίησαν, ποίαν οΰκ αν εδει τιμήν θεοσεβοϋντας άπονειμαι 
Χριστιανούς τώ καλλίστω τώδε καί θείω ναώ, δνπερ άτεχνώς θεου χείρες 85 
ήρχιτεκτόνησαν και ΰστατον καί πρώτον έκαλλιτέχνησαν έργον άμίμη-
τον καί άντικρυς έπί γης ούράνιον σφαίρωμα. 

Κατά δέ τοΰ πατριάρχου Θεοδοσίου βαρύμηνις ών ό πρωτοσεβαστός 
ώς τοΤς αύτοϋ βουλήμασιν άνθισταμένου λαμπρώς καί τάς οικείας εφέσεις 
εγκόπτοντος καί πρότερον μέν κατ' αύτοϋ πολλούς των αρχιερέων επι- 90 
συνέστησε χρυσίω και συμποσίω διαφθείρας καί καθαιρέσει τούτον καί 
απόντα ΰπέβαλεν ώς δήθεν τή καισαρίσση κατά του βασιλέως έπαναστά-

75 τήν — εριν: cf. Hes. Op. 11 sqq. 24 77—82 ei —• βουλεύσασθαι: cf. Flav. Ios. 
Bell. lud. 6, 24 sqq. 83—84 oi — έττοίησαν: cf. Ps. 145, 6 

VA = a, PW, RMDF = b 

63 ή alt. : καί A 64 ττασιν post καί add. V πάντες εύρωσι άμν. Β 65 δή om. 
V 66 των alt. om. R 70 τοιούτον V R D B τόν καίσαρα Α8: τήν καισάρισσαν 
AWB 71 τοιαύτας V : ταύτης R συνέστη V Bekk 73 άφίησι W 76 
ττλήσαντες VRDa c ? 77 εϊποι R Bekk ούκ ante ενόχους add. V στρατηγός: 
βασιλεύς F 78 Τίτος PWRMDF ό πρίν àtri τήν Ίερ. Ρ 80 έκπηδώντος om. 
R συντάγματος AW καί om. R 84 τιμήν: τιμωρίαν R 86 άρχιτεκτό-
νησαν V 89 βουλεύμασιν Ρ οικείας: Ικείνου R 

64 δοθείσης b Bekk 71 έπισπάσας: έπενέγκας b Bekk 

16 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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ση προσθέμενον καί ώς άφ' ορμητηρίου του ίεροϋ | στασιοκοπειν αύτη 
μεθ' διτλων ένδόντα καί νεωτεροποιεΐν άφρόνως καί άλογίστως· τάχα δ' 

95 αν καί του πατριαρχικού θρόνου άτίμως τηνικαΟτα κατέσττασεν, είπερ ή 
ι καισάρισσα μή άμφοτέραις προσίστατο, τ ω μέν πρωτοσεβαστφ μή 

χώραν δίδουσα τόν πατριάρχην καταγαγεϊν καί άντεισαγαγεϊν ετερον, 
αύτόν δέ τόν ΐερώτατον άνδρα έπιμελώς φρουρούσα, μήπως ύποχωρήσας 
έαυτόν μέν άπαλλάξη πραγμάτων έν τ ω καθ' ήσυχίαν ζην eîç ην έδομή-

5 σατο μονήν κατά την νήσον την Τερέβινθον, έαυτή δέ άπωλείας φανεϊται 
πρόξενος εύθύς έκ του ναου άρπαγησομένη καί πεισομένη τά χείριστα, 
τότε δέ καιρόν εύρών τ ω Θυμω χαρίσασθαι των ίερών άρχείων άπελαύνει 
τόν δσιον καί τή του Παντεπόπτου περιορίζει μονή. πλείστας γε μην 
οδούς τεμών καί πολλαϊς άντιπαλαίσας έννοίαις καί τοΤς τότε πονηρο-

10 τάτοις των εκ της συγκλήτου βουλής σνγγενόμενος καί όπόσοι των 
έντρόφων του βήματος μήτε θεοΟ όπιν μήτ* ανθρώπων ΰφωρώντο νέμεσιν 
συμβούλοις χρησάμενος, όπως εύσχημονως ό ίερός ούτος καί εύπροσώ-
πως άποβληθείη άνήρ, ούκ εσχεν επιτελή τά κατά σκοπόν καί δια τό 
καθαιρέσει μέν εύλόγως ούδ' ότιοΟν ύπάγον έν αύτω εύρίσκεσθαι, άλλά 

15 δη και τό την δέσποιναν καί τούς πλείους σχεδόν ή τούς άπαντας των 
έκ του βασιλείου αίματος ύπερβαλλόντως τόν άνδρα τιμάν. άκων ούν ό 
σκολιός όφις των έλίξεων άποστάς καί τόν Ιόν αύθις κατεσπακώς, δν 
έμημεκέναι κατά του άγίου προητοι | μάκει, έπευδοκεϊ καί αυτός τ ή ές 
τόν πρότερον θρόνον αύθις τούτου έπανελεύσει. 

7 τότε: opponitur voci πρότερον ρ. 241, 90 13 ούκ Ισχεν Ιττιτελή: Eustathio 
teste Theodosius patriarcha feria sexta post dominicam paschatis, i. e. ante „bellum 
sacrum", de quo supra iam scripsit noster, revera depositus est 18 έπευδοκεϊ: 
post aliquot menses, cf. Eust. 28, 23—25 

9—10 καί (alt.) —συγγενόμενος : cf. Eust. 24, 30 10—12 όπόσοι —χρησάμενος : 
cf. Eust. 24, 27—29; 2 6 , 1 12—14 δπως — εύρίσκεσθαι : cf. Eust. 24, 11—31 
17 σκολιός όφις: cf. Sap. 16, 5; Nie. Or. 69, 9 

VA = a, PW, R M D F — b 

93 στοσιοσκοπεΐν VPp°DF 95 τηνικαύτα: τούτον Bekk 1 άμφοτέραις : χερσίν 
άμφ. APW δ δή λέγεται χερσί post άμφοτέραις add. Sc. 2 καταγαγεϊν: κατενεγκείν 
Ρ 5 κατά νήσον Τερέβινθον V : κατά τήυ νήσον Έρέβινθον W Τερένβιθον Μ 
φανεϊται: γενήσεται APW: γένηται Sc 8 μονή περιορίζει Μ 9 έννοίαις: δυνάμεσιν 
Μ 10 σνγγινόμενος D όσοι APW 12—-13 όπως εύσχημόνως άμα καί 
εύπροσώπως ό Ιερός ούτος άποβληθείη άνήρ APW 13 ύποβληθείη V καί καθαιρέσει 
ύποβληθή Β 14 Ιν αύτω : έαυτώ D αύτω : τούτω APW Sc 15 τό om. Μ 
τούς om. Μ πλείω V των om. AW 26 τόν δνδρα om. D 16—18 άκων — 
προητοιμάκει i. mg. et r. 6 litt. Ρ 18 (αύθις) post άγίου add. Bekk 19 τού-
του : τού πατριάρχου APW Bekk 

5 φανεϊται : όφθήσεται b Bekk 16—18 άκων — προητοιμάκει : ούκοϋν W b Sc 
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Έπεί δέ ή κυρία της ανόδου ένειστήκει, όπόσοι των έν τέλει καί δσοι 20 
του βήματος τοϋ καλού έτρεφον έρωτα καί ό της πόλεως άπας δήμος εις 
τό ίερόν φροντιστήριον συνδραμόντες λαμιτροτάτην έκείνω συντελοϋσι 
τήν πρόοδον μύροις τάς αγυιάς τέγγοντες καί τοις Μνδικοίς ξύλοις καί 
καρυκευτοίς άρώμασι τον άέρα εύωδιάζοντες. ούτω δέ ή προπομπή 
μυριάνθρωπος ή ν, ώς μόλις περί βαθεϊαν έσπέραν έπαναζεϋξαι τον προ- 25 
πεμπόμενον ές τον μέγαν τής âyiaç Θεοϋ Σοφίας νεών, υποφαινόμενης 
ήμέρας έκ τής του Παντεπόπτου μονής άπάραντα. τοσαύτη δ' αίσχύνη 
τά των θεμένων αυτόν ύπόδικον αρχιερέων έκάλυψε πρόσωπα, ώς μή 
μόνον τάς δημοσίους παρόδους έκτρέπεσθαι δια το ές τον άρχιθύτην 
άμπλάκημα καί τό έκείνων έντεϋθεν παγκαταγέλαστον, άλλά καί τό 30 
θανεϊν υποβλέπεσθαι. καί ταύτα μέν είχεν ούτως. 

Ό δ1 'Ανδρόνικος τή έφέσει τής άρχής κουφιζόμενος καί τοις έπιστο-
λίοις πτερούμενος, όπερ αύτω συχνάκις έπεποτώντο τηλεβολούμενα έξ 
οίκων λαμπρών, ώς ήδη έρρέθη μοι, τέλος καί αυτήν τήν θυγατέρα 
Μαρίαν δραπέτιδα προς αυτόν άφιγμένην, έπεί καί τοίου πατρός εύχετο 35 
είναι, διδάσκαλον άπαράγραπτον των κατά τά αρχεία τελου | μένων 
κατά θείον ηυτύχησε καί μυωπισθείς ώς Ιππος σταδιευτής οίς παρ' 
αυτής ήκηκόει θυμήρεσι ρήμασι τά μέν των Παφλαγόνων μεθίησιν όρια, 
εις δέ τήν κατά Πόντον 'Ηράκλειαν παραγίνεται κάκειθεν προσωτέρω 
μεταχωρει, τή πολυτρόπω μεθοδεία καί τω του ήθους ύποκαθημένω καί 40 
δολιόφρονι έξοκείλας τούς έν ποσί πάντας καί οίκειούμενος, έπεί καί τίς έκ 
πέτρας άγελάστου ούτως ήν προϊών ή καρδίαν σιδηρέω χαλκευθείς 
άκμονι, ώς άτεγκτος είναι τοις Άνδρονίκου δακρυρροήμασι καί τή αίμυ-

22 φροντιστήριον: monasterium Christi τοϋ παντεπόπτου 34—36 τέλος — 
ηύτύχησε: a. 1181 mense Maio 38—47 τά—ύττοκρινόμενος: a. 1182 ineunte 

34 έρρέθη: p. 230, 87—7 34—36: cf. Eust. 28, 30—30, 8 35 τοίου — είναι: cf. 
Horn. 5 113 37 κατά θείον: cf. p. 13, 16 38—47: cf. Eust. 30, 19—21 41— 
42 τίς —προϊών: cf. Horn, τ 163 πέτρας άγελάστου: cf. ρ. 55, 89 

VA = a, PW, RMDF = b 

23 τέγκοντες codd. 24 καρυκευτικοϊς Ρ δ ' V 25 ήν: ών R 26 ές: περί 
V Sc: πρός Β τής αγίας θεοϋ σοφίας νεών V: τής σοφίας νεών APW: ναόν 
τής τοϋ θεού άγίας σοφίας Β 27 τοϋ om. RMD 29 έκτρέφεσθαι Α έκτρέ-
πεσθαι — τό om. Μ είς APW 30 άλλά: άλλά δή APW Bekk 31 είχον Ρ 
35 τοιούτου Bekk 37 κατά θείον : κ. τό θείον F : om. Bekk εύτύχησε V ώς 
ίππος σταδιευτής μυωπισθείς Υ: μυωπισθείς οίς . . . ρήμασι ν ώς ίππος σταδιευτής Bekk 
π α ρ ' : υ π ' V 38 φήμασι om. V 40 χωρεί Bekk 40—41 διά τής πο-
λυτρόπου μεθοδείας καί υποκριτικής δολιότητος τούς πάντας μετεχειρίξετο καί (διο-
ποιεϊτο Β ϋποκαθειμένω Bekk 41 δολιόφρονι έξοκείλας V: lect. codd. PW b 
hab. A καί om. Ρ 43 ώστε AW διανοήμασι καί post Άνδρονίκου add. V 

26 τής σοφίας θεοϋ νεών (ναόν F Bekk) b Bekk 41 δολιόφρονι έξοκείλας: τ ω 
σεσοφισμένω φρονήματι έξομιλών (Ιξομαλών cum α i. r. Ρ) PW b Bekk 

16* 
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λία των ρημάτων όπωσοΰυ άγοήτευτος, όπερ κατά κρήνην μελάνυδρον 
45 Ιχεε και οίς άπατηλώς τε άμα και εφολκώς έστωμύλλετο τον υπέρ τοϋ 

καλοϋ ζήλον προφέρων καί την τοϋ κρατούντος έλευθερίαν υποκρινόμε-
νος. 

'Αλλ' οΰδ' ό πρωτοσεβαστός επί τούτοις ήμέλει παντάπασιν, καίτοι 
γύυανδρος ών καί μη μόνον την εω ες το νήγρετον υπνώττειν κατανα-

50 λίσκων, αλλά και πολύ της ημέρας προς τοϋτο έκδαπανών, καί ίνα μη τό 
άσπασιώτατον τοις άλλοις άνθρώποις ηλίου βλέφαρου τάς εκείνου κόρας 
Οπανοίγη διαφωτίζον, παραπετάσμασι στεγανωτέροις έκζοφών τό δω-
μάτιον, êv φ έκάθευδε, καί καθ' ετερόντισημαινόμενονάποκρυβήνέαυτοϋ 
τό σκότος τιθέμενος, εϊ δέ δει άληθέστερον ειπείν, τά μέν νυκτός εργα τρυ-

55 <ρων φωτί ιτοιητω τό νύκτερον διέλυε ζόφωμα, ηλίου δέ τον έώον ορίζοντα 
άναβαίνοντος κατά τά θηρία τον κοϊτον μεταδιώκων τάπησι καί πέπλοις 
άλουργέσι τό φως άντέφραττε. τοίνυν καί σμήχων τους σαπριώντας 
των οδόντων | και καταπιττώμασιν άναπληρών τους υπό χρόνου έκ-
κρουσθέντας Θηλυδρίας τε ών καί υπό νωθρός τους πλείστους των τηνι-

60 καϋτα εύγενών ανδρών έαυτοΟ καινοπρεπώς έξηρτήσατο, χρώμενος μέν 
τά πολλά προτειχίσματι ή, αληθώς ειπείν, μειλίγματι άμάχω τη τοϋ 
βασιλέως μητρί (αΰτη yàp τω της θέας λαμπρώ καί τω της όψεως μαρ-
γαρώδει και τω τοϋ ήθους όμαλω καί τω τοϋ φρονήματος άσυμπλόκω καί 
τω έπαγωγώ τοϋ φθέγματος ώς άπό μηρίνθου πάντας έφείλκετο), τά 

65 δέ πλείστα τοις χρήμασιν υπαγόμενος καί τή φιλοδωρία κατακοιμίζων 
τους εν δεινώ τιθεμένους εκείνου φέρειν τά δεύτερα, δθεν ουδείς τών έπι-
ταχθέντων άντιτάξασθαι Άνδρονίκω προς Άνδρόνικον μετετάξατο τον 
ήδη λαμπρώς της τυραννίδος άπτόμενον άποπτύσας πρωτοσεβαστόν 
καί τώ προσωπείω τοϋ μισοτυράννου Άνδρονίκου δελεασθείς. 

70 "Η τε ουν προκαθημένη τών Βιθυνών μεγίστη πόλις ή Νίκαια ουδ' 
όλως Άνδρονίκω προσέθετο καί ó την ταύτης εμπιστευθείς φυλακήν 

44 κρήνην μελάνυδρον: Horn. I 14 ; Π 3 S3—54 άποκρυβήν—τιθέμενος : cf. Ps. 
17, 12 

V A = a, P W , R M D F = b 

46 κρατούντος : καλούντος V èÂEUÔépcxv D a c K 48 οΟδε D 4 8 — 5 9 καίτοι — 
Οπόνωθρος suppl. P m « νήγερτον Bekk 51 άνθρώττοις om. Ρ Bekk 57 άλουρ-
γέσι om. Bekk άντέπραττε V 59—60 τους — τηνικαυτα i. r. 15 litt. Ρ 60 KCXI-

νοττρεπώς : κενώς V A 6 0 — 6 1 (ίξηρτήσα)το — πολλά i. r. 17 litt. Ρ 61 
τά πολλά om. W ή — μειλίγματι om. V έχων τήν δέσποιναν συνεργόν άμαχου 
Β 62 τό τ. θ. λαμπρόν R 63 τω alt. post φρονήματος transp. W 6 4 — 6 5 
τά δέ πλείστα: τά πλείστα μέντοι A P W Bekk 65 χρήμασι κατεμάλθασσε καί 
τή φιλοδωρία κατεκοίμιζε A P W 66 φέρων V 68 τόν πρωτοσεβαστόν Bekk 
71 προσετάξατο W ό om. Α ταύτης τήν φυλακήν πιστευθείς V 

4 8 — 5 9 καίτοι — Οπό νωθρός : άλλα W b Sc 59 τους πλείους W b τηνικαΰτα 
om. W b 61 τά πολλά: καί b Bekk 
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Ιωάννης ò Δούκας τοις Άνδρονίκου γράμμασι μεμένηκεν άστυφέλικτος, 
καίπερ τάς γνώμας πλήττουσιν έλεπόλεων άκριβέστερον καί τειχομαχίου 
ξύμπαντος ίσχυρότερον. άλλα καί ό μέγας δομέστικος ' Ιωάννης ó Κομνη-
νός την έπαρχίαν διέπων των Θρακησίων ου μόνον εβυε τά ώτα προς τά 75 
του Άνδρονίκου έπάσματα, άλλα καί ώς τύραννον διετώθαζεν, οία κα-
τόπτρω τοις γραφομένοις προκύπτων λείω και άποστίλβοντι | καί 
διαφαινόμενον εν τούτοις όρων τον πολύμορφον ΤΤρωτέα καί τυραννι-
κόν τόν τρόπον Άνδρόνικον. 

Έπεί δέ τη Ταρσία ήγγιζε καί των περί την Νικομήδους πόλιν οι 80 
πλείονες αυτώ προσεχώρουν, στέλλεται κατ' αυτού μετά δυνάμεως ικα-
νής 'Ανδρόνικος ò Άγγελος, ουπερ οί υΐεϊς εις ύστερον ' Ισαάκιός τε καί 
Αλέξιος μετ' Άνδρόνικον έπέβησαν της αρχής, ό δέ περί τον Χάρακα το 
χωρίον πόλεμου συγκροτήσας ήττδται λαμπρώς, καίπερ ουκ ΙσοπαλεΙ 
προσπλακείς στρατιδ ή τόν άνταγωνιστήν ευρών άξιόμαχον, άλλ' εκ- 85 
τομία τινί συμμίξας αχρείους στρατολογήσαντι γεωργούς καί μοίραν 
συνεπαγομένορ Παφλαγόνων στρατιωτών, εις τήν πόλιν τοίνυν εύθύς 
μετά τήν ήτταν είσιών άκλεώς άπητεΐτο καταθέσθαι τά χρήματα, δσα οί 
προς τάς κατά πόλεμον δαπάνας βεβράβευται. ό δέ βασανιζομένην όρών 
τήν αυτοΟ κατάσχεσιν, δτι φίλα φρονών Άνδρονίκω τά πράγματα χει- 90 
ρόνως διέθετο, όπερ εϋμαρίσειν άπέσταλτο, εναγόμενος παρά τών υίέων 
εξ όντων και πάντων όπλοτέρων τάς φρένας καί κατά χείρα γενναίων, 
έπεβάλετο μέν τόν οίκεϊον οίκον διακρατύνειν και κατασκευάζει ν επι-
τειχίσματα κατά τό εξω Κιόνιον διακείμενον καί τών έκ του δήμου τινάς 
έπεσπδτο προς έαυτόν όρών δέ ώς ουκ ακμαίος έστι προς βασιλείου 95 
πλεονεκτούσαν άνθόπλισιν και ώς ούκ αν σχοίη περιγενέσθαι τών δια- ι 
φόρων, πρός φυγήν μεθαρμόζεται· καί τους έξ υιούς παραλαβών, | τήν δ' 

75—76 εβυε— έπφσματα: cf. Ps. 57, 5—6 78 τόν πολύμορφον Πρωτέα: cf. ρ. 
63 ,18 

VA = a, PW, RMDF = b 

72 διαμεμένηκεν V άστυμφέλικτος W 73 τειχομαχείου Bekk 75 διέπων : 
διώκων R 77 γραφομενοΐζ : λεγομένου F Bekk προσκύπτων Bekk 79 τόν 
Άνδρόνικον V 81 πλείονα V 82 εϊς om. V B 82—83 ό Ί σ . καί ό 'Αλ. V : 
Ί σ . καί 'Αλ. Β 83 ό Άλ . R M F μετ' Άνδρόνικον etiam Sc: μετά τόν 
Άνδρόνικον A P W B 83—84 τόν χωρον W 88 (εΐσι)ών άκλεώς άπητεΐτο 
i. r. 10 litt. Ρ 89 βεβράβευτο Bekk 90 έαυτοΟ V κατάσχεσιν : διάθεσιν 
W φίλια φρονων τ ω Άνδρ. Bekk 93 άπεβάλετο W οίκον om. W 
κρατύνειν V 95 άπεσπατο R : έπεσπάσατο Bekk έαυτόν: σύναρσιν APW 
95—1 όρών δέ τά καθ" έαυτόν ύποβαίνοντα (υπερβαίνοντα W) πρός βασίλειον πλε-
ονεκτούσαν (- οΰντα Α) άνθόπλισιν APW πλεονεκτούσαν βασίλειον V 1 ώς 
om. V Ιχοι V 2 καί tous etiam Sc: τους γοΰν APW 

80 Ανδρόνικος post Ταρσία add. b : ό Ανδρόνικος add. Bekk 85 συμπλακείς 
b Bekk 87—88 μ. τ . ήτταν εύθύς b άκλεώς om. W b 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:12



246 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ Bekk 320/1 

όμόλεκτρον του δόμου άπαγαγών, νηός Ιπιβάς τής ές Άνδρόνικον άπτε-
ται. ό δέ Ιδών προσιόντα τον Άγγελο ν λέγεται είπεϊν „Ιδού, άποστελώ 
τόν άγγελόν μου προ προσώπου σου, δς κατασκευάσει την όδόν σου 
εμπροσθέν σου." 

Θάρσος ουν έπί τη του εξαδέλφου παρουσία λαβών καΐ τα κατ' εφε-
σιν όρων προβαίνοντα των ένοδίων εκτροπών άφέμενος καί χαίρειν έάσας 
τάς πόλεις Νίκαιάν τε καί Νικομήδειαν καί τό τήδε ή εκεΐσε μεταστρέφε-
σθαι πρός την Κωνσταντίνου τόν δρόμον άκλινεΐ συνέτεινε νεύματι, ώς 
όδοϋ Φιλιστιείμ της ές αύτήν φερούσης έχόμενος. καί δή κατά τά Πευκία 
έναυλισάμενος (τόπος δέ έστι ταϋτα έν τοις άνω της Χαλκηδόνος διακεί-
μενος μέρεσι καί ούτως ονομαζόμενος) καί πυρά πολλά καύσας κατά την 
νύκτα δλην έκείνην, μή κατά λόγο ν της σννούσης αύτω στρατιάς, αλλ' 
ές δόκησιν στρατεύματος πλείονος, εκκρεμείς αυτου τούς Βυζαντίους 
εθετο, ώς τά άνά χείρας προεμένους έργα είς τήν περαίαν τείνειν τό δμμα 
άκταϊς τε καί γηλόφοις προσιόντας της πόλεως καί πόρρωθεν δντα Άν-
δρόνικον έπισπάσθαι οίον τοις νεύμασιν. ώδε μέν oöv έχώρει τά κατά τόν 
άναφαλαντίαν καί πολιοκόρσην Άνδρόνικον. 

Αλέξιος δέ ό πρωτοσεβαστός μή εχων διά πεζής φάλαγγος drrroao-
βήσαι τόν έπιόντα οί πολέμιον (ήδη γάρ οί μέν μετέβαινον ταΐς γνώμαις 
κρυφιωδώς πρός Άνδρόνικον, όπόσοις ουκ ήν δλως ακίνδυνος ή πρός 
έκεϊνον τοπική μετάβα | σις, τοις δέ άρκετόν ές τήν πρός τόν κρατούντα 
πίστιν λελόγιστο τό έπ' οϊκου μόνον καθήσθαι καί μηδενί προστίθεσθαι 
των μερών * ούτω γάρ φρονεΐν τε καί λέγειν τούς πολλούς έξεπαίδευσε τό 
της γνώμης κερδαλεόφρον καί τό διά φόνων άεΐ καί προχύσεως αίματος 
τούς πλείους των βασιλέων της 'Ρωμαϊκής επιβαίνει ν άρχής) διά ναυ-
μαχίας έπειράτο τόν προσέρποντα κίνδυνον άποκρούσασθαι. 

Τριήρεις τοίνυν τήν Προποντίδα έκάλυπτον, αί μέν 'Ρωμαίους 
εχουσαι τούς έρέσσοντας καί τούς έκ τών καταστρωμάτων διαμάχεσθαι 

4—6 ϊδού — σου: cf. Mal. 3, 1; Mat. 11, 10 11 όδοϋ Φιλιστιείμ: cf. Exod. 13, 17 
13—15 καί πλείονος : cf. Eust. 30, 28—32, 1 

VA = a, PW, RMDF = b 

3 ήπτετο Y 7 'Ανδρόνικος post λαβών add. APW Sc Bekk τά om. ARD 
9 μεταστρέφεται A 11 ές: ώς V αύτήν: αύτόν AR κατά τά Πευκία: τοίς 
Πευκίοις APW Sc 13 μέρεσι—όνομαζόμενος om. Α κατά: καί R: om. Bekk 
15 αύτώ post δόκησιν add. DF τούς Βυζαντίους έαυτοΰ R 16 ές V 17 
προσιέναι AW τόν Άνδρόνικον V 18 οίον om. V ώδε: καί ώδε AW 
οϋν om. DF 19 άναλανφαντίαν καί πολυόρκησιν Μ άναφαλαντίαν καί om. V 
καί om. W 20 φάλαγγος om. F 21 oí τόν έττιόντα V 22 ττρός: είς V 24 
μόνον om. APW Bekk: μόνου F 25 γάρ : γάρ τε RM έξεπαίδευσε τούς πολλούς 
V 27 διά ναυμαχίας : ναυμαχίαις Α 29 Ποντίδα R 30 εχοντες Μ 30— 
31 καταστρωμάτων — Λατίνων om. R 30 διαμαχέσασθαι Bekk 

12 της om. b Bekk 15 αύτοΰ: έαυτοϋ b Bekk 26 αιμάτων b : αίματος Mpc 
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μέλλοντα?, αϊ δέ των κατά πάλιν διαφορογενών Λατίνων ότιπερ κρά-
τιστον μέρος καΐ μαχιμώτατον, oïç καί τά χρήματα ποταμηδόν έπεχέον-
το, έττεί καί τούτοις έπεποίθει μάλλον ό χρώμενος ττρωτοσεβαστός ήπερ 
τοις 'Ρωμαίοις αύτοϊς ως άρήξουσιν. ώρμησε μέν ουν τους πιστοτάτους 
αυτφ έπιστησαι τριηράρχας καί παραδοίΐναι τον στόλον τοις έκείνω κατά 35 
γένος έγγίζουσι, του δέ μεγάλου δουκός του Κοντοστεφάνου άντιπνεύ-
σαντος καί της στολαρχίας παντί τρόπω έξεχομένου ώς αύτω καί ούχ 
έτέρω δή τινι προσηκούσης, άναγκαστώς την βούλησιν μετατίθησι. καί 
δη ό μέν Κοντοστέφανος 'Ανδρόνικος κύριος καθειστήκει του στόλου παν-
τός καί κατάπλους άπας τοις άπό της εω περαιουμένοις άποτετείχιστο · 40 
συνην δέ τω Κοντοστεφάνω καί τι του πρωτοσεβαστοϋ συγγενικού καί 
οίκίδιον. 

Μετά βραχύ δέ καί πρέσβις άπό του βασιλέως ές Άνδρόνικον στέλλε-
ταί τις των έντρόφων τοϋ βήματος, ό 5ιφιλΤνος ήν ούτος Γεώργιος, δς 
και είς όψιν τω τυράννω έληλυθώς τά τε γράμματα ένεχείρισε καί τά δια-1 45 
μηνυθέντα άπήγγειλεν. ήσαν δέ ταύτα δωρεών έπαγγελίαι μειζό-
νων καί άξιωμάτων άνάβαθμοι καί χάρις caro του πρυτανεύοντος ειρή-
νη ν θεοΰ άποστάντι μέν τοϋ προκειμένου σκέμματος, έξ ούπερ εμφύλιοι 
συμβήσονται πόλεμοι, πρός δέ ήθη τά πρότερον έπανήκοντι. ό δέ, τοϋ 
πρεσβευτοΰ, ώς φασι, Ιιφιλίνου τήν πρεσβείαν ϋπονοθεύσαντος καί μή 50 
ένδοΰναι όλως ή βραχύ τι γοϋν καθυφεΐναι παρακελευσαμένου, τήν τε 
αίτησιν άποπέμπεται καί τήν προσλαλιάν ποιείται τοις διαπρεσβευσα-
μένοις ύπέρογκον φάσκων πρός όργήν ώς ήν Άνδρόνικον βούλοιντο πα-
λίνορσον άναζεϋξαι δθεν έλήλυθεν, όπτοσκορακισθήτω μέν έκ του μέσου ό 
πρωτοσεβαστός καί δότω λόγους ών πεπαρφνηκεν, ή δέ του βασιλέως 55 

55—56 ή—κοσμικήν: ut marito morienti promiserat, cf. Eust. 18, 19—21 

VA = a, PW, RMDF = b 

31 όπερ V 31—32 κράτιστον καί μάχιμον μέρος V 35 έαυτω Bekk 37 ώς: 
ώς oöν R 39 δή om. Μ 40 άττετείχιστο F 41 δέ: δέ καί D 44 ούτος 
om. W 45 δς — έληλυθώς : δς καί τόν 'Ανδρόνικον ίδών Β τυράννω: Άνδρονίκω V 
46 -ήσαν: ήν DF Bekk δώρων R 46—47 μειζόνων —πρυτανεύοντος om. Μ 
50 πρεσβείαν etiam Β : ύπερεσίαν V 51 παρακελευσαμένου : παρασκευασαμένου V : 
ύποθεμένου Amsyp Ρ τώ Άνδρονίκω post παρακελ. (ύποθεμ.) add. APW Bekk 
τε om. R 52 αίτησιν: πρεσβείαν V 'Ανδρόνικος post αίτησιν add. APW Bekk 
53 ύπέρογκον : ύπέροπλον VA8 : ύπέροπτον Ρ : μεγαλοφώνως Β φάσκων πρ. όργήν : 
πρός όργήν άνταπαγγείλας Ρ άνταποτγγείλας A m W πρός όργήν om. V ήν: 
εί V Sc Bekk : έάν Β Άνδρόνικον om. V: hab. Β 53—54 παλίνορσον άναζεϋξαι : 
γενέσθαι παλίνορσον W: γενέσθαι παλίνορσον άναζεϋξαι Α όθεν έλήλυθεν om. W 
54 έκ τοϋ μέσου om. W έκ — καί i. r. 12 litt, et mg. Ρ 55 πεπαρφνηκεν Amsyp : 
πλημμελώς διήνυσεν AW: κακώς διφκησεν Sc 

38 δή τινι : δήπουθεν b Bekk 46 oí post μηνυθέντα add. b Bekk 54 έκ μέσου b 
Bekk 
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μήτηρ καθ' έαυτήν βιοτευέτω τήν τρίχα κειραμένη καθάπαξ τήν κοσμι-
κή ν, ό δέ βασιλεύς κατά την πατρφαν διαθήκη ν άρχέτω μή ώς στάχυς 
αΐραις τοις τταραδυυαστεύουσι συμπνιγόμενος. 

'Αλλ' ουπω ήμέραι συχναί παρήλθοσαν, καί μεταχωρεϊ ες Άνδρόνι-
60 κου καί ò μέγας δούξ 'Ανδρόνικος τάς μακράς νήας παρειληφώς, όπόσας 

ó 'Ρωμαίων επλήρου κατάλογος, καί τοϋτο τό έργον επήρε μέν νπτέρ οπταν 
άλλο τον άποστάτην, τον δέ πρωτοσεβαστόν ήφάντωσε τέλεον, ττάσας 
τάς έλπίδας άπεγνωκότα και κατακλασθέντα τό πρόθυμον. οϋκέτι γαρ 
λαθραϊαι σύνοδοι των Άνδρονίκω | ιτροσκειμένων έγίνοντο, άλλ' άνέ-

65 δην τον ττρωτοσεβαστόν έρεσχελοϋντες οί ταΐς των πραγμάτων μεταβο-
λαϊς χαίροντες ες Χαλκηδόνα διεπλωΐζοντο · καί τ ω Άνδρονίκω κατά 
φατρίας συγγινόμενοι φυήν εκείνου καί είδος άγητόν καί γήρας σεμνόν 
άπεθαύμαζον καί τό τής έκείνου γλώττης τρυγώντες μελίκηρον καί, ώς 
άγρωστις όμβρον ή δρόσον Άερμωνίτην τά όρη Σιών, α ήν ύψηγορών 

70 προσιέμενοι μετά πλείστης έπανέστρεφον χαρμονής, ώς εΐπερ τάς άδομέ-
νας χρυσας εννας καί τήν άληλεσμένη ν του μύθου δίαιταν ή τήν ηλίου λεγο-
μένηντράπεζαν παρακειμένην εΰραντο καί κατακορεΐς αυτής έγεγόνεισαν. 
ήσαν δ ' οι κάκ πρώτης όψεως ευθύς τον έν δέρματι προβάτου κεκρυμ-
μένον λύκον έγνώρισαν καί τόν όσον ουπω μετά Θάλψιν έπιθησόμενον 

75 όφιν καί κακώς τούς ύπό κόλπον φέροντας δράσοντα. 
'Επί τούτοις άνίενται μέν τής είρκτής αύτοΰ τε του Άνδρονίκου οί 

παίδες ό ' Ιωάννης καί ó Μανουήλ καί οί λοιποί, ους καθείρξεν ô πρωτοσε-
βαστός, εγκλείονται δ ' ετεροι, οίς ούτος προσέβλεπεν ήμερο ν καί όσοι 
τής αύτοΟ μερίδος καί συγγενείας, καί αύτός δέ ό πρωτοσεβαστός κατά 

80 τά ανάκτορα συλληφθείς καί φρουρά διαληφθείς Γερμανών, οί κατωμαδόν 

57—58 ώζ — συμπνιγόμενοί: cf. ρ. 232, 47—49 63—72 ούκέτι—έγεγόνεισαν: 
cf. Eust. 32, 5—22 68—69 ώ$ — Σιών: cf. Ps. 132, 3 70—71 Tàç — ivvas: 
cf. p. 59, 17 71 τήν —δίαιταν: cf. Zenob. 1 , 2 1 ; Suda α 3820 71—72 τήν 
— τράπεζαν: cf. Her. 3, 18 73—74 τόν — λύκον: cf. Mat. 7, 15 74—75 τόν 
— δράσοντα: cf. Aesop. Fab. 62 Hausrath 

YA = a, PW, RMDF = b 

60 καί om. V intrascr. Ρ 'Ανδρόνικος om. VNB 61 ό των 'Ρωμαίων W 
62 Άνδρόνικον post άπου ιάιην add. A P W B Bekk: τόν τύραννον Άνδρ. Sc 64 
των : τώ AWM όυαίδην V R D F a c : φανερώζ Β 67 φυήν τε έκείνου καί γήρας σεμνόν 
καί είδος άγητόν V: τήν ήλικίαν αύτοΰ καί τό γήρας Β άγητόν: κάλλιστον AmeypΡ 
68 μελίκηρον τρυγώντες V 69 ή δρόσον om. W Άερμών V B : Έρμωνίτιν W : 
'Αερμωνίτην APRM: Έρμωνίτιν Bekk τά όρη Σιών om. V B ήν om. R 71 
μύθου : μήλου Bekk λεγομένην ήλίουΡ Bekk 73 προβάτου om.V 75 δράσοντα: 
δράκοντα W 76 άνίενται : άκίνητα Α 76—77 αύτοΰ—παίδες : οί τοϋ Άνδρονίκου 
παίδες Ρ 78 δ ' : δέ καί Μ όσον Bekk 79 ήσαν post μερίδος add. AW 
καί alt. om. W 79—80 ό πρωτοσεβαστός post συλληφθείς transp. AP 79—80 
συλλ. είς τά άνάκτορα W 

60 καί om. b 79 ό πρωτοσεβαστός om. b 
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τους έτεροστόμους πελέκεις άνέχουσιν, άπρόϊτος έμενεν. αύθις δέ των μέν 
βασιλείων λαθραίως καί περί μέσας νύκτας εξάγεται, τοις δέ κατά τό 
ιερόν άνάκτορον οικήμασι | δίδοται, ών δομήτωρ ό πατριάρχης γέγονε 
Μιχαήλ, μετά της αύτής καί πάλιν καί ττλειόνως ασφαλεστέρας φρουράς. 

"Ω πραγμάτων παλινστρόφου φοράς καί θάττον ή λόγος μετακλινο- 85 
μένης ενίοτε, ό κατά της εκκλησίας χθές είσενεγκών άκήρυκτον πόλεμον 
καί θρασύς καί αυθάδης καί λίαν ύπέραυχος καί τους φυγάδας εκείθεν 
άποσπών, ώς ουκ εδει, καί μυριάσιν όχλων περιβομβούμενος σήμερον 
δέσμιος καί άνέστιος μηδένα εχων όπαδόν καί συλλήπτορα ή τόν σώζοντα 
και λυτρούμενον. ò δέ έδυσχέραινε μέν κάπί τούτοις, έπαθαίνετο δέ 90 
πλέον ότι μη έωτο ύπνώττειν ύπό των φυλάκων άεί έπιπιπτόντων αύτω, 
προς ΰπνον τρεπομένω καί βιαζόντων ίστδν τους οφθαλμούς ώσπερ κέ-
ρας ή σίδηρον. ό δέ πατριάρχης μη μνησίκακων, άλλ' οίκτείρων της 
μεταβολής τον άνθρωπον θεραπείας τε ικανής μετεδίδου καί συγγινόμενος 
τό άχθος έκούφιζε και μετρίως εκείνω προσφέρεσθαι παρήνει τοις φύλαξι, 95 
μηδέ γίνεσθαι βαρυτέρους τύχης τής ένεστώσης. ι 

Ού μήν άλλ' ημερών τινών διαλειπουσών, έψος απάγεται τοΰ νεώ 
ϊππω βραχυτάτω έπικαθήμενος καί προοδεύουσαν έχων σημαίαν έπί 
καλάμω ήνεμωμένην καί παροινούμενος ούτω κατήει πρός θάλασσαν, 
κάκεΐθεν παραρριφείς άλιάδι ές τό πέραν άνάγεται προς Άνδρόνικον, 5 
έπειτα καί τούς οφθαλμούς έξορύττεται, κοινώς άπάντων τών έν υπερ-
οχή συνελθόντων καί μετ' Άνδρονίκου τήν τοιαύτην πρδξιν κυρωσα-
I μένων. 

89—90 μηδένα — λυτρούμενον: cf. Ps. 7, 3 92—93 ίστδν —σίδηρον: cf. Horn, τ 
211 

VA = a, PW, RMDF = b 

81 άπρόσιτος Bekk 82 καί om. A « W 
84 μετά πλείονος καί πάλιν καί άσφαλεστέρας AW καί alt. om. D ττλειόνως : πλείο-
VOS Μ Bekk: om. VB 85 ώ: φευ ώ AW 87 καί pr. — λίαν ύπέραυχος V: lect. 
codd. PW b hab. A ύπέραυχος A M W : όλβιο; καί περίβλεπτο; AW 88 άπο-
σπών: άποσπδν πειρώμενος APPCW 90 κάπί: έπί APW 91 πλέον: μειζόνως 
Aragyp ρ Bekk 9 2 ώσπερ: ώς AW 9 3 — 9 4 τη; μεταβολή? Α™ΚΥΡ: τών ένεστώ-
των καιρών Α: τών ένεστώτων κακών W 94 έδίδου RM 95 άχθος : άχος MDF 
Bekk μετρίως έκείνω Ameyp : καταλλήλως τώ έκείνου γένει καί μή έπαχθώς (έπεχθώς 
W) AW 1 τής ante τύχης add. V τής τύχης ένεστώσης Μ 2 διαγενομένων 
APW Sc : διελθουσών Β : διαλιπουσών Bekk άπάγεται AW Sc 3 καί om. W 
6 καί — έξορύττεται : κάκεΐθεν παραρριφείς άλιάδι Α 7 κυρωσαμένου F 

87 καί pr. — ύπέραυχος: ώς (ώς καί AW: καί Ρ) πολύς τό γένος καί τήν τύχην ύπέρ-
αυχος (όλβιος W) PW b Bekk 
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Και τοιούτο μέν τά της αύτου παραδυναστείας ή μάλλον ούττω πα-
10 γείσης ακριβώς τυραννίδος πέρας είλήφεσαν. είχε δ' αν, εΐ τάς χείρας 

ττρός παράταξιν ώπλιστο καΐ τούς δακτύλους προς πόλεμον εδεδίδακτο 
καί μή ήν μαλθακός αίχμητής καί βάτταλος καΐ της ημέρας (5έγκων τό 
υπερήμισυ, τω τε Άνδρονίκω την είς τήν ττόλιυ πάροδον όπτοκλείσας καί 
έαυτόν άπείρατον διαφυλάξας του τότε κάκου- ποιεί ν γάρ επί τοις βασι-

15 λείοις ήδύνατο θησαυροϊς όπόσα ήβούλετο καί ταΐς τριήρεσιν ενήν 
χρήσασθαι ττρός τήν του άνθισταμένου καταπολέμησιν, αι τό έκ Λατίνων 
εΐχον όπλιτικόν, ούτω μέν επικρατέστερον ôv του 'Ρωμαϊκού ναυτικού, 
ούτω δέ πάγχαλκον καί όλον αίμοχαρές. αλλά του μορσίμου, ώς εοικεν, 
άντικρούσαντος, ό μέν τό πρόθυμον ύπεχάλασεν, 'Ανδρόνικος δ' επιτείνας 

20 υπεσκέλισε τουτονί άντιτρέχοντα καί τήν νίκην λαμττράν άπηνέγκατο. 
°Ος καί κατά τήν περαίαν §τι διατριβών στείλας τριήρεις, δσαι οπίσω 

του μεγάλου δουκός ήκολούθησαν, καί των συνακολουθησάντων αύτω 
εκ των κατά πάροδον χωρών στρατιωτικών καταλόγων άπαν επίλεκτον 
πόλεμον συγκροτεί κατά των εν τη πόλει Λατίνων, καί δή καί του δήμου 

25 της πόλεως άναθαρρήσαντος κατ' αυτών καί αλλήλους ες συνασπισμόν 
παραθήξαντος, επιθαλάττιος όμοϋ καί επίγειος ερις φύεται, καί προς 
άμφω τά πλήθη κυκλωσά | μενά τε καί περιζώσαντα μή άντιπαλαίειν 
σθένοντες οί Λατίνοι ώς εΐχον έκαστος σώζειν έαυτούς έπεβάλοντο, τάς 

10—11 Tas — Εδεδίδακτο : cf. Ps. 143, 1 21 — 251, 44 δς — "Ρωμαίους: cf. Eust. 32, 
33—34, 34 

VAP (ab 14 διαφυλάξας) = a, Ρ (usque ad 14) W, RMDF = b 

9 τοιούτον R αύτοΰ : τοΟ ττρωτοσεβαστοϋ APW Bekk δυναστείας Y A P 
9—10 άκριβώς παγείσης V 10 καί τη; των κοινών πραγμάτων διοικήσεως post 
τυραννίδος add. APi^W Bekk 11 πρόςpr. : είς D πρός— ώπλιστο: ήκρίβωτο είς 
παράταξιν P W 12 (μαλθα)κός αίχμητής καί βάτταλος i. r. 10 litt. Ρ καί βάτταλος 
om. W 12—13 καί της ή μέρας φέγκων τό υπερήμισυ Υ: καί πρός ήθος τυπούμενος 
ήμερον APW et όξύρροπος ήν μαχητής καί θαρσαλέος τά πρός τόν (τόν om. W) 
πόλεμον, μηδέ τά πολλά ΰπόνωθρος ώς καί πρός τό χρηστότερον ήθος τυπούμενος 
post ήμερον add. AW 17 παντάπασι post 'Ρωμαϊκού add. APpcW Bekk 18 δέ 
καί πάγχαλκον όλον Μ 19 άντικρούσαντος : έπιστάντος Α : άντι- Α» : -κρούσαντος 
Am«: άντιστάντος W Ανδρόνικος δέ: ό δ'Ανδρόνικος AW δ ' : δ έ ν 20 καί 
ύπερέδραμεν post τουτονί add. A W : καί ύπέδραμεν add. Ρρ° Bekk 21 δσαι om. Μ 
22 καί : κάκ APW Bekk συνακολουθησάντων : συνεπομένων V 23 έκ των κατά 
πάροδον χωρών V: άπό πασών τών χωρών Β : κατά πάροδον cum W b ser. AP ώς 
post άπαν add. M 24 κατά τών τήν πόλιν οίκούντων Λατίνων V: μετά τών ευρι-
σκομένων κα\ έντός κατοικούντων της πόλεως Φράγγων Β 26 θαλάττιος P B Sc Bekk 
φύεται : φέρεται W 27—28 άντιπαλαίειν ούκ έχοντες V : μή άντιβαίνειν έχοντες AW 
28 είχεν VR 

10—14 είχε μέν ούν τάς χείρας είς παράταξιν ίκανάς καί τούς δακτύλους πρός (πρός: 
είς D) πόλεμον έδεδίδακτο · ίσως δ' αν καί πλείονι πολέμου παρασκευή καί όρμή 
όξυτέρα χρησάμενος τω τε Άνδρονίκω τήν . . . πάροδον άπετείχισε καί' έαυτόν . . . διε-
φύλαξε τού έφεστώτος κακού b Bekk 23 έκ — χωρών : κατά πάροδον W b Bekk 
25 της πόλεως om. b 
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οικίας όνέντες πλήρεις πλούτου παντός καΐ πολυειδών αγαθών, όπόσα 
μεταδιώκουσιν άνθρωποι, τοις βουλομένοις προνόμευμα· ούδέ γαρ μένει ν 30 
κατά χώραν έτόλμησαν ή κατά 'Ρωμαίων αυτοί επελθεΐν ή όλως έπιόντας 
ύποστηναι καί δέξασθαι. εντεύθεν οί μεν κατά πόλιν διασπαρέντες, ώς 
Ιτυχεν, άλλοι προσρυέντες οίκοις ύπερηφάνοις, οί δέ καί των μακρών 
επιβάντες νηών, &ς έπλήρουν οί όμόφυλοί σφισιν, έξέφυγον τό μαχαίρα 
πεσεϊν. όσοι δέ συνελήφθησαν Οανάτω ύπεδικάσθησαν. πάντες μέντοι 35 
τάς ούσίας άπεβάλοντο. αί δέ πλήρεις τών δραπετευσάντων τριήρεις 
τών της πόλεως άναχθεΐσαι λιμένων καί βλέψασαι προς 'Ελλήσποντου 
τό μέν λεΐπον της ημέρας εκείνης προσωρμηκυΐαι ταϊς νήσοις έξεπέραναν, 
όπόσαι μικρόν άποθεν της βασιλίδος άμφιρρέονται πόλεως μη πάνυ πε-
λάγιαι, φημί την Πρίγκιπον καί τήν ΤΤρώτην καί δσαι περί αϋτάς άνίσχου- 40 
σι του βυθού· τήν δ' έπιοϋσάν τινα τών εν αύταϊς ίερών φροντιστηρίων 
πυρπολήσασαι έξήραν έκεϊθεν κώπαις άπάσαις καί διαπετασθεΐσι λαί-
φεσι. μηδενός δ' έπιδιώκοντος, ενθα ην πρός βουλής καταίρουσαι εδρών 
δ τι καί είχον κακόν τους εκεισε 'Ρωμαίους. 

Κατ' έκείνας δέ τάς ήμέρας καί κομήτης έφάνη | κατ' ούρανόν ύποση- 45 
μαίνων τά έσόμενα χείριστα καί αυτόν άτεχνώς διαχαράττων 'Ανδρόνι-
κο ν όφεως γάρ σχήμα καί έλιγμα ή του φανέντος ανάμματος δψις δια-
τυποϋσα νυν μέν διετέτατο, νυν δ' άμφιπεριειλίσσετο είς ολκούς, άλλοτε 
είς χάσμα άνοιγομένη στόματος φόβον ενεποίει τοις θεωμένοις οίονεί κα-
ταχάσκουσα έξ ύψους τών κάτωθεν καί άνδρομέου γλιχομένη αίματος. 50 
ήμέρας ουν εκείνης τό μήπω έκμετρηθέν καί τήν έπιοϋσαν νύκτα διαρκέσας 
ήφάντωται. 

'Αλλά καί ίέραξ του θηρεύει ν έθάς, λευκός τήν πτίλωσιν, τούς πόδας 
λωροπεδούμενος, κάπί καλιδς πτερορρυήσας πολλάκις καί αυ πάλιν άνη-
βηκώς, οίμησεν έκ της εω πρός τό του Λόγου μέγιστον τέμενος καί τόν 55 
Θωμαΐτην είσιών δόμον πολλούς κατά φήμην θεατάς έφειλκύσατο. ήσαν 

VAP = a, W, RMDF = b 

29 άνέντες om. Μ παντοδαπου πλούτου AW Sc όπόσοι M 31 άπεθάρρησαν 
post έπελθεΐν add. AW 32 κατά τήν πόλιν VB 33 άλλοι; F 34 νεών D 
σφισιν om. VW μόλις post έξέφυγον add. Ρ Bekk 35 περιπεσεΐν Bekk όπόσοι 
Bekk 36—37 πλήρεις τριήρεις τών δροπτετευσάντων Λατίνων έκ τών της πόλεως 
AW 38 ταϊς νήσοις προσωρμηκυΐαι Bekk 39 όπόσοι F άνωθεν R 40 δή 
post φημί add. Ρ Bekk 42 έξήραν: έξέδραν V: έξήλθοσαν καί άπήλθοσαν Β 43 
δέ διώκοντος V αϋταΐς post βουλής add. V 45 κατ'—ήμέρας etiam Sc: âv 
έκείναις δέ ταϊς ήμέραις ASPW 46 διαταράττων R 47 ένάμματος V 48 νυνί 
pr. vice APW διετάττετο D a c FKN δέ περιειλίσσετο DN ές Α 51 διαρκέσας 
νύκτα V 54 λωροποδούμενος V: μετά ποδόλουρα Β (άνηβή)σας As: (άνη-
βη)κώς Ρ ΐΓ 55 οίμησεν : ώρμησεν P»°RK Bekk τό om. V Λόγου : λογοθέτου Ν 

31—32 έτόλμησαν ή κατά 'Ρ. αύτοί έπήλθοσαν (έπ. αύτοί DF Bekk) ή όλως έπιόντας 
υπέστησαν b Bekk 34 ούτω post έξέφυγον add. b 48 νΰν : μετά βραχύ b Bekk 
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5 ' oí και διετεχνώντο συλλαβεϊν αυτόν· ó δ ' εκείθεν αρθείς κατέπτη πρός 
τό μέγα βασιλείου καί άνω του οικήματος καταπαύσας, έν φ τούς ύττο-
γυίως τής αρχής εττειλημμένους είθισται προς παντός του δήμου άνευφη-

60 μεΐσθαι στεφανηφόρους, μετά βραχύ έπάνεισι πάλιν πρός τόν νεών. καί 
την τοιαύτην περιοδείαν τρισσώς σταδιεύσας ύστερον παρά του θη-
ρεύεται καί εισάγεται βασιλεΐ. τοις μεν ου υ πλείστοις μέλλειν αύτίκα Άν-
δρόνικον συλληφθήναι οίωνίζετο ένθένδε και δίκας γενναίας υφέξειν, έπεί 
καί ες αυτόν έφασκον άτεχυώς τό οιώνισμα άφοραυ πλειστάκις ένειρχθέντα 

65 δεσμωτηρίω καί τό της κεφαλής | τρίχωμα χιονούμενον οί δε γε σοφώτε-
ρόν τι προβλέποντες καί τό φρονεϊυ ύψιβάμονες τριετές έλιγμα χρουικόν 
την τριττήν εις τό αύτό κατάντημα πτήσιν ίσχυρίζοντο προσημαίνειν 
καί τελευταϊον αύθις Άνδρόνικον φρουράν καί ποδοκάκας καθυποδέχε-
σθαι 'Ρωμαίων κατάρξαντα. 

70 Πάντων δ ' ές Άνδρόνικον διαπορθμευομένων λοΤσθος ες αυτόν πε-
ραιοϋται ό πατριάρχης Θεοδόσιος μετά των λογίμων του βήματος, ό 
μεν ούν είς την έαυτοϋ εγγίζειν σκηνήν τόν μέγαν αρχιερέα ένωτισάμενος 
εξεισιν εΰθύς πρός υπάντησιν στολήν ήμφιεσμένος σχιστήν ΐοβάφινον 
υφής τής ' Ιβηρικής ές γόνατα καί γλουτούς καταβαίνουσαν καί πυκάζου-

75 σαν τά έως βραχίονος καί πυραμιδουμένην καλύπτραν τή κεφαλή περι-
κείμενος καπνηράν την χροιάν. καί πρό των ίππείων χηλών βαλών 
εαυτόν εκείτο τετανυσμένος μέγας μεγαλωστί. μετά μικρόν δ ' άνίσταται 
καί των εκείνου ποδών περιλιχμδται τά πέλματα, σωτήρα του βασιλέως 
άποκαλών, ζηλωτήν του κάλου και τής αληθείας ΰπέρμαχον, τω χρυσώ 

80 την γλώτταν 'Ιωάννη άνθάμιλλου, καί πασαν αύτώ προσηγορίαν περι-
τιθείς αγαθή ν. ò δέ τότε πρώτως Άνδρόνικον θεασάμενος, έπεί κατηθρή-
κει περιεργότερον βλέμμα γοργόν, Οποκαθήμενον φρόνημα, σοφιστικόν 
και περίεργον ήθος, ηλικίας άναδρομήν ές πόδα δέκατον μικρού άνατεί-
νουσαν, άγέρωχον βάδισμα, όφρύν έπιλλώπτουσαν ύπεροψίαν, φρον-

77 εκείτο — μεγαλωστί : cf. Horn. Σ 26 sq. 

Y A P = a, W , R M D F = b 

57 αύτόν συλλαβεϊν D F Trpôç : is A W 59 τοΟ om. A W 60 στεφηφοροΰνταζ 
Amgyp Ρ 62 τ ω βασιλεϊ B e k k 62—63 Άνδρ. συλληφθήναι αύτίκα D 62 τόν 
Άνδρόνικον V : ό Άνδρ. Β 63 Ιντεϋθεν V γενναίας : δικαία? F 64 είς εαυτόν 
R 66 βλέιτοντε; V B : ιτροσβλέποντεί W 67 eîs etiam Β : âs W : âul V 68 
τελευτών Ρ 70 διαπεραιοΟται V 71 των om. W 74 είς B e k k γούνατα 
R Sc 76 καπνηράν: καπηράν Ρ (cf. ρ . 271, 54) : ύποκαττνίζούσαν A W : μέλαιναν Sc 
irpòs B e k k 77 τεταμένος Ρ Sc μέγας om. V 78 έκείνου: τοΟ πατριάρχου 
P B B e k k 79 καί om. Ρ B e k k καί post ύπέμραχον add. A P W Sc 81 πρώτα 
V : πρώτον Β 82 ύποκαθειμένον B e k k 84 έπιλώπτουσαν Y A P W R M Dp c : 
επιλήπτουσαν D a c : έπιλάπτουσαν F φροντιστικόν : σοφιστικόν W 

59 του δρχειν b B e k k του δήμου παντός b B e k k 60 μετ' où πολύ b B e k k 
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τιστικόν τε | και επί συννοίας άεί άνθρωπου, ταλανίσας τούς άφρόνως 85 
άνδρα τοιούτον είσοικισαμένους επ' άνηκέστοις εαυτών συμφοραΐς 
,,άκοή μέν" φησιν ,,ήκουόν σου τό πρότερον, νυν δέ και έωράκειν καί 
έγνώκειν σαφώς." καί αϋ πάλιν τό του Δαυίδ άποκνίσας είπε ,,καθάπερ 
ήκούσαμεν, ούτως καί ε'ίδομεν" αίμύλως καθαπτόμενος 'Ανδρονίκου, οίς 
τά της άπαντής τώ σκηνικώ ΰπεξήρε της γνώμης έαυτόν έδαφίζων καί 90 
κυνηδόν προσκνυζώμενος, άναφέρων άμα τά όφθέντα προς άπερ αύτώ 
άττήγγελλεν ό βασιλεύς Μανουήλ διαζωγραφών τω λόγω 'Ανδρόνικον 
και οίον άγνοουντι τιθείς υπόψιον. άλλ' ουκ ελαθε τό τών ρημάτων 
άμφοτερίζον τον πολύμητιν Άνδρόνικον· όθεν καί τη τών λεχθέντων 
διπλόη ώς οία διπάλτω ξίφει τρωθείς την ψυχήν καί την σκυζομένην οίον 95 
καί συνηρεφή τών οφρύων του πατριάρχου γραμμήν τών ένδον καί περί ι 
ψυχήν κινημάτων εύρων προμνήστριαν ,,ΐδε" φησί „βαθύς Αρμένιος", 
έπεί και τό πατρώον γένος εξ 'Αρμενίων ελκειν έλέγετο. 

ΤοΟτο δέ καί άλλοτε ποτε έπέσκωψεν ές αύτόν 'Ανδρόνικος, δτε ό μέν 
προς τον πατριάρχην τον λόγον ποιούμενος άχθομένω έώκει καί μόνος 5 
υπολελεΐφθαι του βασιλέως 'Αλεξίου κηδεμών ελεγε, μηδένα εχων τον 
συμπονοϋντά τε και συγκάμνοντα, μηδ' αυτήν τήν εκείνου αγιότητα, 
καίπερ του βασιλέως καί πατρός τώ βασιλεϊ 'Αλεξίω ές αύτόν αναθεμένου 

87—88 άκοή — σαφώς : cf. lob 42, 5 88—89 καθάπερ — εϊδομεν : cf. Ps. 47, 9 
2 ΐδε — 'Αρμένιος : cf. Eust. 38, 33 3 — 254, 20 τούτο — μονώτατος : cf. Eust. 38, 
18—31 8—9 καίπερ — κυβέρνησιν: cf. Eust. 18, 22—25 

VAP = a, W, R M D F = b 

85 άφρόνους V : άττό άγνωσίας Β 87 σου: σε R 88 εγνων V πάλιν om. W 
άποκναίσας Bekk 89 καί om. D a c F Άνδρονίκω Α : abbrev. W 90 ύπαυτής 
Ρ έκείνω post άπαντής (ύτταυτής) add. AP Bekk τ ώ της γνώμης σκηνικώ ύπεξήρεν 
W ύπήρξε Α 91 κυνηδόν προσκνυζώμενος: τοις έκείνου ποσΐ προσκν. άτεχνώς 
Α : άτεχνώς προοκν. Ρ : τοις Ικείνου ποσΐ προσκν. W προσκνυζόμενος RMDP°F Bekk : 
προσκυρριζόμενος D a o άμα: άμα καί W όραθέντα AW 92 ήν άπσγγέλλων 
V : άπήγγελεν R : άπήγγειλεν M D F a c Bekk 93 ήγνοηκότι V τ ώ πατριάρχη 
post άγνοοϋντι add. A P W 94 Άνδρόνικον τόν πολύμητιν AW ρηθέντων AW 
95 ώς om. V A W οίον V ξίφει διπάλτω AW 1 κατιδών καί οίον (καί οίον om. 
Ρ) τοις όφθαλμοίς έπινεύουσαν (έπιδινεύουσαν W) post γραμμήν add. A P W τών-καΐ : 
καί τών Ρ 1—2 τών — προμνήστριαν : καί τών της ψυχής βαθέων κινημάτων έσχη-
κώς προμνήστριαν AW 4 εις V D 4—7 ότε ό μέν Ις (είς Sc) αύτόν άφικομένω τ ώ 
πατριάρχη άχθεσθαι ελεγεν ώς καί (καί om. Sc) μόνος άπό πάντων ύποληφθείς κη-
δεμών (κηδεμών άποληφθείς Sc) του βασιλέως 'Αλεξίου καί φροντιστής ('Αλεξίου καί 
φρ. om. Sc) (ελεγε rep. Α) μηδενός (-α Α8) (εχων του [τόν sscr.] add. Α) άλλου συμμο-
γοϋντος (-α Α8: συμμολογοϋντος W : άλλου συμμογ. om. Sc) αύτώ καί (καί om. Sc) 
συγκάμνοντος (-α As) μηδ'αύτής (-ήν As) της (-ήν Α8) αύτοϋ (μηδέ της αύτής Sc) 
άγιότητος (-α As) AW Sc 6 'Αλεξίου βασιλέως Υ 7 τε om. Ρ 8 Μανουήλ 
post βασιλέως add. A P W Bekk αναθεμένων RM : άναθεμένω I > C F τόν πατριάρχην 
post άναθεμένου add. A P W Bekk 

90 άπαντής : ύπαντήσεως b Bekk 
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τήν του uîou I τημελούχησιν καΐ τήν του κράτους αυτω κυβέρνησιν, 
ίο ό δ* Ιφησεν άποφροντίσαι πάλαι τον βασιλέα, εϊτ' οϋν τοις τεθνεωσιν 

εχειν έναρίθμιον, έξ δτου ττερ αύτός 'Ανδρόνικος τήν βασιλίδα πάλιν 
είσεληλύθει καί τά κοινά διαχειρίζει πράγματα, πρός ήν άπόκρισιν του 
πατριάρχου έρυθριάσας 'Ανδρόνικος ήρετο, τί έστι τό άποφροντίσαι καί 
προς δ σημαινόμενον εκτετόξευται, τον μή συνιέντα πλαττόμενος. ò δέ 

15 τον Θήρα μή έκμαίνειν έθέλων καί άλλως κατ' αύτοϋ ώρυόμενον ή τήν κά-
μηλον άναστομοΟν εις έξέραμα, προς δπερ εΐθιστο, ού κατά τήν αληθή 
καί πρός ήνέρρέθη προβάλλων έξήγησιν έτεροίως τον του ρήματος νουν 
ήρμήνευσε, μηκέτι φάσκων φροντίζειν του βασιλέως αλλά τό τούτου παρ-
ιδείν τημελές- αυτός yàp 'Ανδρόνικος αύτάρκης παιδοκομεϊν αυτόν καί 

20 μονώτατος. 
Των δέ κατά τά άρχεϊα πραγμάτων, ώς Άνδρονίκω έδόκει καί άρί-

στως είχε, διωκη μένων παρά τε των υίέων έκείνου καί δσοιπερ αυτω 
προσέθεντο, | όψέ καί αύτός μεταχωρεϊ τής Δαμάλεως ύποψήλας τό του 

23 όψέ: a. 1182 mense Apr. 

15 τ ή ν — εΐθιστο: cf. Nie. Or. 84,25 

VAP = a, W, RMDF = b 

9 αύτοϋ R ύπέρ τους όσοι (όσοι om. Bekk) τούτω κατά γένος προσήκοντος post 
κυβέρνησιν add. APW Bekk 10 πρός Άνδρόνικον post έφησε add. APW 10—11 
εϊτ* ou ν — έναρίθμιον om. WN 11 "Ανδρόνικος om. V 12—13 πρός άπερ 
'Ανδρόνικος έρυθριάσας ήρετο τόν πατριάρχην, δ τι περ εστί APW 13 τοϋτο 
post έστι add. Υ 14 έκτοξεύεται V: εϊρηται AW μή τόν συνιέντα τήν λέξιν 
πλαττόμενος AW καίτοι έγνωκώς άληθώς ώς τόν τού παιδός καί βασιλέοος θάνατον 
ήνίξατο (ήνίξατο θάνατον W), δ ι ' ών ό θείος οΟτος άνήρ έφθέγξατο post πλαττόμενος 
add. APW Bekk 15 μή έκμαίνειν έθέλων τόν θήρα AW : μή θέλων έκμαίνειν τόν θήρα 
Sc 16 πρός om. D όπερ Μ 17 προβάλλων et έτεροίως om. APW Sc Bekk 
18 μεθηρμήνευσεν V μηκέτι —· άλλα : άλλά μηκέτι Ιφησε φροντίζειν τοΰ βασιλέως καί 
APW Bekk τό om. V 18—19 τό — τημελές : τήν τούτου κομιδήν παραβλέψασθαι 
AW 18 πάλαι post τούτου add. Ρ Bekk 19 καί (καί om. Sc) διά τό τούς κανόνας 
μέν καί τό γήρας μή (μή : μέν Α) έγχωρείν αύτώ τοίς κατά κόσμον συμπλέκεσθαι πράγ-
μασι, τό δέ πλέον post τημελές (κομιδήν) add. APW Sc Bekk 19—20 αύτός — 
μονώτατος: αυτόν τόν Άνδρόνικον αυτάρκη καί μονώτατον (καί μον. om. Sc) είναι 
(πρός τό add. Sc) τόν βασιλέα παιδοκομεϊν APW Sc Bekk 21 δέ: μέντοι APW Sc 
Bekk άρχεϊα: βασίλεια AW Sc 21—23 ώς — προσέθεντο: ούτωσΐ (ούτω Sc) 
διωκημένων (διωκομένων Α), ώς 'Ανδρόνικος ύπέθετο τοϊς υΐεϋσιν (υίοϊς Sc) αύτοϋ 
(έαυτοϋ AW) καί τοις φίλοις καί ο! των καθ' αίμα ώκειωμένων τ ώ βασιλεί, άνεύθυνον 
έκ βασιλέως καί τό δλον (άνεύθυνον — όλον om. Sc) άνέγκλητον εΐχον (έκ βασιλέως 
hie add. Sc) τό προσιέναι Άνδρονίκω καί τοϊς έκείνου προσανέχειν (πρ. : ύπείκειν) 
βουλεύμασιν (βουλήμασιν W Sc) APW Sc Bekk 21 Άνδρονίκω: αύτώ V 22 
υίών Μ 23 προσετίθεντο V όψέ : όψέ ποτε Bekk : όψέ δή Sc αύτός μεταχωρεϊ 
V: αύτός Ανδρόνικος ύποχωρεΐ (άποχωρεϊ W: om. Sc) APW Sc Bekk έκ τής Δαμ. 
Sc είσιών τριήρη (τριήρει PW) καί post Δαμ. add. APW Sc Bekk 

11 ένάριθμον b Bekk: έναρίθμιον Κ 23 αυτός: ούτος b 
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Δαυίδ êv τ ω τόν πορθμού διαβαίνειν καΐ ύποφθεγξάμε νος μετά διαχύ-
σεως ,,έπίστρεψον, ψυχή μου, εϊς τήν άνάπαυσίν σου, ότι Κύριος εύηρ- 25 
γέτησέ σε, ότι εξείλετο τήν ψυχή ν μου έκ θανάτου, TOÙÇ οφθαλμού? μου 
cenò δακρύων καί τους πόδας μου άπό ολισθήματος." του δ* 'Αλεξίου 
καί της έκείνου μητρός 5ένης εξιόντων μέν των βασιλείων κατά τήν Άν-
δρονίκου βούλησιν, είς δέ τάς εν τ ω Φιλοττατίω βασιλικός μετασκηνησα-
μένων οίκοδομάς, αϊ του Μαγγάνη έλέγοντο, πρόσεισιν έκεΐσε Άνδρόνι- 30 
κος καί τ ω μέν βασιλεϊ βαθεϊαν απονέμει προσκύνησιν καί τους εκείνου 
πόδας προσπτύσσεται, ώς είώθει κοψάμενος καί δάκρυ χεάμενος, τ η δέ 
τούτου μητρί 5ένη όσα καί άπούση τήν τιμήν άφοσιωσάμενος καί της 
έκεΐσε παρουσίας πάρεργο ν άπονείμας τήν προσαγόρευσιν, βραχύ τι 
προσδιατρίψας μεταχωρεΐ. καί κατά τήν προηυτρεπισμένην αύτω εκεί 35 
που σκηνήν άφικόμενος είχε περί αύτόν τάς αύλαίας πηξαμένους, δν 
τρόπον αί όρνεις ύπό τάς έ αυτών έπισυνάγουσι πτέρυγας τ ά νεόττια, 
πάντα ευγενή καί περίδοξον. 

°Οτε καί τις άνήρ, Ίρος άλλος, μολοβρός καί άνέστιος, άλύων όλους | 
άωρί των νυκτών περί τήν Άνδρονίκου σκηνήν, έξωμίας καί παραβλώψ, 40 
τ ά μέν πρώτα ύπό της Θεροπτείας Άνδρονίκου ώς γοητείαις 

25—27 έπίοτρεψον — όλισθήματος: Ps. 114, 7—8 36—37 ôv — νεόττια: cf. Mat. 
23 ,37 39 Ίρος : cf. Horn, a l s q q . ; άλύων ex σ 333 

VAP (usque ad 36 πηξαμένους) = a, Ρ (ab 36) W, R M D F = b 

24 âv — διαχύσεως om. W Se της βασιλίδος των πόλεων post διαβαίνειν add. 
AP Bekk 25—27 έπίστρεψον — σε post ότι — όλισθήματος transp. A 25 
κατάπαυσιν W 26—27 δτι — όλισθήματος om. W Sc 27—30 του — 'Αν-
δρόνικος: καί συμμίγνυσι τ ώ βασιλεϊ 'Αλεξίω καί τη τούτου μητρί 2ένη, έξιοϋσι των 
Ιν τη πόλει άρχείων κατά βούλησιν Άνδρονίκου καί μετασκηνησαμένοις eis τάς έν 
τ ώ Φιλοπατίω βασιλείους οίκοδομάς, αϊ τοΰ Μαγγάνη (Μαγκάνη W) ώνομάζοντο 
A W : τ ω βασ. κ. τ η τούτου μητρί 2 . συμμίγνυσιν, έξιοϋσιν των . . . . βασιλείων . . . 
είς τούς . . . βασιλικούς οίκους, ο ί . . . κατονομάζονται Sc 27 τοϋ δέ βασιλέως 
'Αλεξίου Ρ Bekk 28 των: έκ των Ρ Bekk 29 μετασκηνωσαμένων Y D 3 1 — 
32 τούς . . . πόδας προσπτύσσεται : των . . . προκυλινδεΐται (περικιλινδεϊται W) πο-
δών A W 32 δάκρυα W R M D Bekk 33—34 όσα — προσαγόρευσιν : τραχεΐαν 
(βραχεΤαν W) άπονείμας προσαγορίαν (-είαν W) A P W 33 τήν om. VN 34 καί 
ταύτην υποψίας (ύπεροψίας W) μεστή ν καί τοϋ μίσους ένδεικτικήν, όπερ κατ ' αύτής έκ 
μακρού τ ή ψυχή έναπέθετο post προσαγ. add. A P W Bekk 34—36 βραχύ —είχε: 
καί μετά βραχύ έκεΐθεν μεθίσταται καί πρός τήν ηύτρεπισμένην αύτώ έκεϊ που σκηνήν 
άφικνεϊται εχων A W 35 προσδιατρίψας : γοϋν διατρίψας Ρ 37 πτέρυγας συ-
νάγουσι Α : πτέρυγας έπισυναγ. W 38 άνδρα post πάντα add. AP Bekk 39 
"Ιρον R : "Ιρος D : ήρως F "Ομηρικός post άλλος add. APP°W Bekk μοροβλόςΜ 
άλύων άλούς: τάς των πλουσίων θύρας έκτρίβων καί θεραπεύων τήν γαστέρα τοις 
(ταΐς Ρ) των άρτων τεμμάχεσιν (τεμάχεσιν W) έάλω τά βιώσιμα αίτών APP cW Bekk: 
τάς . . . έκτρίβων καί ούτω ποριζόμενος τήν τροφήν Sc 40 είλούμενος post 
σκηνήν add. APP cW Bekk 40—41 έξωμίας άνθρωπος καί παραβλώψ suppl. 
Am«: om. W άνθρωπος post έξωμίας add. Ρ Bekk 41 τά : καί τά APW Bekk 

24 φθεγξάμενος b 31 έπΐ γόνυ πεσών post προσκύνησιν add. b Bekk 
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ευθύνεται χρώμενος, επειτα καί τω δήμω της πόλεως εκδίδοται · οί δέ 
άνεξελέγκτως αύτόν εις τό θέατρον κραΟρα ξύλα καί φακιόλους φορυτών 
ξυναγείραντες κατακαίουσιν. 

45 Συχνός δ ' έκμετρήσας ημέρας Ανδρόνικος συν τω βασιλεϊ κατά τό 
Φιλοπάτιον εσχεν ερον εϊς την μεγαλόπολιν είσελθεϊν καί τον τοϋ βασι-
λέως καί εξαδέλφου Μανουήλ τάφον ΐδεϊν. όθεν κατά την τοϋ Παντοκρά-
τορος μονήν γεγονώς καί, ποΰ τέθαπται ό νεκρός, ερωτήσας καί έπιστάς 
τω σωματοφυλακοΟντι μνήματι πικρώς επεδάκρυσε καί περιπαθώς 

50 ώλοφύρατο, ώς καί πολλούς των παρεστώτων μή τον κρυψίνουν 
όλως διοραν Άνδρόνικον έχοντας θαυμάσαι λίαν καί ειπείν ,,ώ τοϋ θαύ-
ματος, πως έφίλει τον προσγενή αίνακτα, καίπερ διώκτην όντα Θερμόν 
καί φιλανθρώπως αύτω μή χρησάμενον." τινών δέ των έκ τοϋ γένους 
άποσπώντων αυτόν της σοροϋ καί αρκούντως ύποφωνούντων τεθρηνη-

55 κέναι, ούδ' όλως καθυπεΐξε ταϊς παραιφάσεσιν, αλλ' αΐτήσας καί ετι 
μικρόν ένδοθήναί οί προσκαρτερήσαι τω τάφω, εχεινγάρ τι τω κει | μένω 
κατά μόνας διαλεχθήναι, τάς χείρας ώς προς ίκεσίαν διασκευάσας καί 
διαπετάσας τάς παλάμας καί διάρας τούς οφθαλμούς πρός λίθον τόν 
νεκροδέγμονα τά χείλη μεν κινών, φωνήν δ ' ουδαμώς εξικνουμένην είς 

60 ώτα των συνεστώτων ούμενοϋν άφιείς διάλεξίν τι να λαθραίαν έπεποίητο. 
τοις μεν ουν πλείστοις επωδή τις βαρβαρική Αλόγιστο τά ύποψαλλό-
μενα· ήσαν δ ' οί, και τούτων μάλιστα οί τήν εύτραπελίαν μεταδιώκον-
τες, έπικερτομεϊν Άνδρόνικον εφασκον τω βασιλεϊ Μανουήλ καί άτεχνώς 
κειμέυω επεμβαίνοντα λέγειν ,,εχω σε τόν διώκτην καί πολλάς έμοί πλάνας 

65 προυξενηκότα καί ύφ' ou παγκόσμιον μικρού γεγένημαι περιλάλημα, 

48 ποΟ τέθαπται et 52 π ώ ; έφίλει: cf. Joh. 11, 34 et 36 65 παγκόσμιον — 
περιλάλημα: cf. Tob. 3, 4 S 

VA = a, PW, RMDF = b 

42 κεχρημένος ευθύνεται, είτα AW παραλόγου post έκδίδοται add. APW Bekk δσα 
καί θεία; όψεως της Άνδρονίκου θέας έχόμενοι (τήν . . . θέαν A) post oí δέ add. AP m «W 
Bekk 43 ανελέγκτου Ρ 43—44 άνεξελ. —· κατακαίουσιν : κραϋρα . . . φορυτών 
αύτίκα έ; τό Θέατρον συναγείραντες (ξυναγ. W) άνεξελέγκτω; τόν άνθρωπον κατακαί-
ουσιν AW 43 αυτόν om. M έ; Ρ σψακιόλους Α: (φακ)ε(όλου;) P p c : έμ<ρακιόλους 
W φακιολίων φορυτόν V 44 συναγείραντε; Μ Άνδρονίκω χαριζόμενοι post 
κατακαίουσιν add. Ρ Bekk 45 'Ανδρόνικο; ήμερα; VD 45—46 Άνδρ. post Φιλο-
πάτιον transp. Α 45 σύν τω βασιλεϊ om. AW : άμα βασιλεϊ Ρ 46 êpov : έργον F 
μεγαλούπολιν W 46—47 τώ έπιστήναι τάφω AW έξαδέλφου καί βασιλέως D 
47 καί om. Bekk 47—48 κατά τήν μονήν τ. Π. άφικόμενος AW 49 σωματοφυλα-
κοΟντι om. APWN έδάκρυσε P K καί λίαν περιπαθώ; AP»CW τληπαθώ; V 50 
ώλοφύρετο F Bekk 51 όλον διαδρδν AW διοραν άλω; V 53 τοϋ om. R D 54 
τη;: έκ της V 56 εχει R 58 παλάμας : πλάκα; R 59 τά: καί τά A P W Bekk 
μέν o m . V R Sc: hab. Β είς : πρός V 59—60 ε; ώτα των συνεστ. έξικν. APW 60 
πεποίητο AW 61 Οποφθεγγόμενα V 64 τω κειμένω V πλάνα;: βλάβα; V 

43 άπαγαγόντε; καί post θέατρον add. b Bekk 46 είσιέναι b Bekk 60 παρε-
στώτων b Bekk 
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πασαν δυστυχώ? έπιών όττόσην επεισιν ήλιο? άρματι. καί σέ μέυ ó 
έπτακόρυμβος ούτοσί συνέξει λίθος όσα καί άφυκτον δεσμωτήριον νή-
γρετον καθεύδοντα ύπνον καί της τελευταία? σάλπιγγος έπιδεδ· έγώ δέ 
το σον μετελεύσομαι γένος οία καί λέων μεγάλω επεγκύρσας θηράματι 
καί δίκας ών υπό σου κακώς έπεπόνθειν γενναίας είσπράξομαι, την έπτά- 70 
λοφον ταυτηνΐ καί λαμπράν είσιών μεγαλόπολιν." 

Έ κ δέ τούτου πάντα οίκον επιών περιφανή καί λαμπρό ν καί στα-
θμούς êv αύτοΐς τιθέμενος, ώσπερ οί παροδεύοντες, έχρήτο τοις κοινοΐς, 
ώς ήρεϊτο, πράγμασι, τ ω μέν βασιλεΐ 'Αλεξίω κυνηγεσίοις έφιείς προσ-
ανέχειν καί κούφοις τ ώ τέως τρέφεσθαι πνεύμασι μετά τών φυλάκων, 75 
ους αυτώ | έπέστησεν ού μόνον τήν είσοδον αύτου καί την εξοδον έφο-
ρώντας του μυθικού πολυομμάτου "Αργού περιεργότερον, αλλά και 
μηδένα τών άπάντων παρεώντας μόνω έντυγχάνειν αυτώ υπέρ τε 
ούτι νοσούν διομιλεΐσθαι πράγματος, έαυτόν δέ όλον έπιδούςταϊς μερίμναις, 
ούχ δπως εύ πράττοιεν τά 'Ρωμαίων, άλλ' δπως άφελεΐ έκ τών βασι- 80 
λείων καί σύμβουλον αγαθόν καί κατά χείρα γενναϊον άνδρα καί άρει-
μάνιον καί οίονδήτι ετερον κατόρθωμα κτώμενον. 

'Αμειβόμενος δέ της προς αυτόν εύνοίας τούς Παφλαγόνας καί πάντα 
άλλον συνεφαψάμενον αύτω της αποστασίας άξιώμασι τούτους έτί-
μησε καί δωρεαΐς φιλοτίμοις έδεξιώσατο. καί τά λαμπρά δέ τών άξιω- 85 
μάτων και τά τών όφφικίων μεγαλοπρεπή, ώσπερ οί έδόκει, μετατιθείς 
έπί τινών μέν τούς έαυτοϋ παϊδας προυβάλετο, άλλοις δ ' ύπεξήρεν έτέ-
ρους, έκείνους δήπουθεν, ο! όπίσω αύτου έπορεύθησαν ώς του Βάαλ πρό-

68 τή; — σάλπιγγο;: cf. 1 Co. 15, 52 69 οία — θηράματι: cf. Horn. Γ 23 75 
κούφοι; — πνεύμασι: cf. ρ. 223, 11 76 τήν (pr.) — Ιξοδον: cf. Ps. 120, 8 77 
του — "Αργού: cf. Lucían. Hist. 10; Dial. Deor. 3, 1; Karathanasis 21 88—89 
οί — 6εοϋ: 1er. 2 ,23; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 

66 έπιών δυστυχώ; V ήλιο; Ιπεισιν F Bekk ήλιο; άρματι επεισι D 67 
νήγερτον F Bekk 69 έπελεύσομαι F 70 κακών V 71 ταύτην V καί 
λαμπράν om. V 72 περιιών APW 73 προοδεύοντε; V 74 άφιεί; V 77— 
78 του — παρεώντα; om. R 77 καί om. W 79 όλον : ôÂiyov VB : δλω; Sc 
80 ούχ (ούχ: καί ΑΡ) δπω; (όττω;: δ αν W) (μέν add. AP) εύτυχώ; πράττοιεν 
(πράττοιε Α πράττοι W) τά (τά: τού; Α) 'Ρωμαίων, (άλλα πώ; αύτώ κατά νουν 
χωρεϊσθαι τά πάντα post 'Ρωμ. add. W) άφελεΐ δέ κάκ τών άρχείων APW: ούχ 
δπω; αν εύτυχώ; πράττοι τά 'Ρωμαίων, άλλα πώ; αύτω κατά νοΰν χωρήσει τά 
πάντα, άφελεΐ δέ τών βασιλείων Sc 81 καί pr. om. W 81—82 καί άρειμάνιον 
— κτώμενον : (καί άρειμάνιον καί praem. Bekk) ύποπτον έκείνω καί πρό; άρχήν 
έπιτήδειον APW Sc Bekk 82 κτώμενον om. V 84 συναψάμενον V τη; : 
KalW 85 δωρέαι; : δεξιαΐ; ΑΡ 87 έπί τισι APW Sc έαυτών F έπεξηρεν 
R 88 δήπουθεν : δή πάντω; APW όπισθεν APW Sc 

78 μηδέ τίνα τών άπάντων b 86 ώ; έκείνω b Bekk 
17 van Dieten, Nit. Chon. Hist. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:12



258 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 334/516 

τερον oí άποστάντες ζώντος θεου καΐ οΐ την παρ* έκείνω δόξαν προέθεντο 
90 της επαινετής καΐ προτέρας τιμής και τω δικαίψ μερίδα παρεχομένης. 

Οί μέν τοίνυν των άνθρώπων άπηλαύνο ντο οϊκου καΐ ττατρίδος καΐ των 
φιλτάτων άποδιίσταντο, οί δέ είρκταϊς καί χειροπέδαις σιδηραΐς παρε-
δίδοντο, άλλοι τούς όφθαλμούς εξεκόπτοντο, αίτίαν ούδεμίαν πρόδηλον 
έπ αγομένη ν έαυτοϊς εύρίσκοντες, τό δέ είναι των εύπατριδών σιωπηλώς 

95 εγκαλούμενοι καί κατά πόλεμον πολλάκις εύδοκιμή | σαι ή φυής σώματος 
ι γενναιοτάτης ή ώρας ίκανωτάτης μεταλαχεΐν ή τι ετερον φέρειν έπαινε-

τόν ύποκνίζον Άνδρόνικον, ούδ' άγα0άς εκείνφ τάς ελπίδας ύποβάλλον, 
είτε μην παλαιάς μικρολυπίας ύποτΟφον έμπύρευμα καί φρυκτευον κατά 
βραχύ τό πρώην λεληθός καί σποδιούμενον του θυμοϋ. 

5 ΤΗν τοίνυν άνύποιστος ή του τότε καιρού φορά καί ή πρός άλλήλους 
καί των πάνυ γνησιωτάτων ούκ ευπιστία κακόν άφόρητον ή ν. ού γαρ 
μόνον άδελφός παρεώρα κασίγνητον καί πατήρ υίέα παρέτρεχεν, αν 
ούτως ήρεσκεν Άνδρονίκω, άλλα καί τοις καταπροδιδοϋσι τούτους συνέ-
πραττον τά ανήκεστα καί τήν του γένους συνδιετίθουν άπώλειαν. είσΐ δ' 

ίο οί καί κατεμήνυον αυτότατοι τούς οίκείους ώς ή τά παρ' Άνδρονίκου 
χλευάζοντας δρώμενα ή γουν τω τήν πατρφαν άρχοντι άρχήν Άλεξίω 
προσκειμένους, Άνδρονίκου δέ άπαυχενίζοντας έαυτούς. πολλοί δέ κάν 
τω άρτι κατηγορείν κατηγόρηντο καί διελέγχοντες έτέρους έπ' Άνδρο-
νίκω τέκτονας κακών υπ ' αυτών των κατηγορουμένων ή καί άλλων παρ-

15 εστώτων προσηγγέλλοντο καί είχε τούτους κάκείνους συναπαγομένους 
μία φρουρά. 

Καί πιστοϋταί μοι τόν λόγον ό Καντακουζηνός ' Ιωάννης παλαμναιο-
τάταις πυγμαΐς παίων εκτομίαν τινά Τζίταν καλούμενον καί τούς άδον-
τας έκριζών καί τά χείλη άφαιματών, δτι πεφώραται όλως Άλεξίω τω 

20 βασιλεΐ περί των κοινών διαλεχθείς συμφορών, παραχρήμα | δέ συλλαμ-
βανόμενος καί αυτός έξομματούμενός τε καί εΐρκτή ζοφώδει παραρριπτού-

90 τ φ — παρεχομένη? : cf. Eccl. 11, 2 91—93 ο I — έξεκόπτοντο: cf. Eust. 40, 
23—27 7 άδελφός — παρέτρεχεν: cf. Mar. 13, 12 

VA = a, PW, RMDF = b 

89 προύθεντο APW 90 παρεχομένης μερίδα AW: παρεχομένη? μερίδος Ρ 91 
άνθρώπων: έπίσημων άνδρών APW Bekk τοΰ οίκου Α πατριός APW 93 
έξεκεντούντο APW μηδεμίαν V 94 σφίσιν APW Bekk 94—-95 ευπατριδών 
ή τό κατά V 4 τω θυμώ R 5 ήν — φορά : ήν τοίνυν άνιαρά λίαν ή των τότε 
κακών έπεισκώμασις APW : -ήν oöv τότε πολλά τά άνιαρά Sc 6 κακόν : δεινόν APW 
Sc 6—7 ούδέ γάρ άδελφός V 8 Άνδρόνικον V τούτοις R 10 π α ρ ' : ύ π ' 
V 14 αυτών: αύτών έκείνων APW Bekk 15 συναπτομένου; R 17 παλα-
μναιότατα V: παλαιοτάταις AW 18 τύπτων πυγμαΐς V ΤζΙτζαν Μ 20— 
21 δέ καί αύτός συλλαμβανόμένος APW Sc 21 τε om. V παραρριπτόμενος AW 

94 δ' b Bekk 
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μένος, ois προσαγορείαν δια του δεσμοφύλακος πέπομφεν ένΐ των γυ-
ναιχομαίμων 'Αγγέλων δεσμώτη δντι τω Κωνσταυτίνω. 

ΟύκοΟν διά ταύτα ή ν εις πόνον αττασα κεφαλή καί παρρησία ν ήγον, 
ως οίπτοτε τοις εργοις αύτοϊς πιστούμενα, όσα τό Έμπεδόκλειον νεΐκος 25 
τερθρεύεται τέρατα, ou yàp έκλεκτός σπας καί υψηλός της έναντίας 
Άνδρονίκω μερίδος Ιπασχε τά οίκτρότατα, άλλα καί περί τούς οικείους 
Θεραπευτή ρας άπιστότατος ών, ους χθές έψώμιζε στέαρ πυρου καί οίς 
τον μόσχον παρετίθει τον σιτευτόν καί τον άνθοσμίαν έκίρνη ζωρότερον 
καί τω κύκλω των περί έκεΐνον ενέγραψε, τούτους διετίθει χειρίστως 30 
σήμερον, ήν δέ καί τόν αυτόν έπΐ της αυτής ήμέρας πολλάκις όρδν στε-
φανούμενον άμα κατά τόν του Ιέρξου ναύαρχον καί δειροτομούμενον, 
υμνούμενόν τε καί βλασφημούμευον. ώστε καί πολλοί των της έκείνω με-
ρίδος, οί όλως ες νουν βάπτοντες, τόν έξ Άνδρονίκου επαινον καταβολήν 
ένόμιζον ύβρεως καί τήν άγαθου τίνος άνθρωπικοϋ παροχήν ϋμεσιν των 35 
προσόντων καί καταστροφήν τήν έπιστροφήν. 

Ό δ' αύτός φαρμακός ών όλοώτατος έλελήθει πρότερον, ήνίκα τυ-
ραννεΐν έπεβάλετο· ήμερων δέ τίνων διαλειπουσών ήδετο παρά πδσι 
καί θανασίμους κεραννύειν έπίστασθαι κύλικας καί της όλεθρίας ταύτης 
ές φδου καταγωγής πρώτην πειραθήναι | τήν καισάρισσαν Μαρίαν τήν 40 
θυγατέρα τοϋ βασιλέως Μανουήλ, τήν ύπέρ πάντας τήν αύτοΟ κάθοδον 

24 els—κεφαλή : cf. Is. 1, 5 25 τό — νεΐκος : cf. prov. ' Εμπεδοκλέους έχθρα (alio 
sensu) Diogen. 4, 77 28 έψώμιζε — πυροΰ: cf. Ps. 80, 17 29 τόν — σιτευτόν: 
cf. Luc. 15, 23 έκίρνη ζωρότερον : cf. Horn. I 203 32 κατά — ναύαρχον : cf. 
Her. 8, 118 

VA = a, PW, RMDF = b 

22 οίς: δτι APW προσαγορίαν VR τοΰ: τίνος APW Sc ivi om. R 23 
Άγγέλω Fa<= Bekk 25 άτπστούμενα RMDF δσα τόν εικός Έμπ. V νεΐκος 
om. R 26 τέρατα om. D καί om. DF καί ante της add. V ων post έναντίας 
add. APW Bekk 27 Άνδρονίκου VW: του Άνδρονίκου Β μερίδος: μοίρας DF 
οΙκτρά W 28 άπιστότατος: πικρότατος APW Sc οίς : ώς Α 29 έκίρνει AWF: 
Ικίρνα PP«D Bekk 30 των om. AW άνέγραφε A : Ιγραφε R 32 δμα om. V: τε 
άμα APW Bekk τόν om. W τοΰ om. D 33 υμνούμεvov — βλασφημού-
μενον om. V ΰμνούμενον: εΰλογούμενον APW της — μερίδος: των έπιγραφο-
μένων Άνδρονίκω (-όνικον AW Bekk) APW Bekk 34 ές voûv δλως βάτττοντες 
APW Άνδρονίκου : έκείνου APW Bekk 36 ώοντο είναι post προσόντων add. 
APW Bekk 37 φαρμακεΰς V 37—38 φαρμακός — έπεβάλετο suppl. Pm« : om. 
W 38 δέ om. Pa cW εΐ δέ καί άληθώς, ούκ Ιχω λέγειν post πδσιν add. APW 
Bekk 39 έπίστασθαι: είδώς V 40 είς APW των άλλων post πρώτην add. 
APW Bekk 41 τήν — αύτοΰ: τήν καί (καί τήν W) πρώτως καί παρά πάντας μά-
λιστα τήν Άνδρονίκου APW Bekk 

26 μόνον post έκλεκτός add. b Bekk καί post υψηλός add. b 37—38 ό — 
έπεβάλετο om. b 38—44 ήμερων δέ τίνων διαλειπουσών (-λιπουσών MDN) έξ 
άνθρώπων γίνεται ή τοΰ βασιλέως Μανουήλ θυγάτηρ (θυγάτηρ Μανουήλ DF) Μαρία 
ή καισάρισσα φαρμάκω διαφθαρεϊσα, ώς ήδετο, είναι κτλ. b 

17* 
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ές τήυ πατρίδα γλιχομένην Ιδεΐυ · ύττοφθαρήναι yàp χρησταϊς ύποσχέσε-
σιν εκτομίαν τινά πατρωον ύπηρέτην τη γυναικί, φτόέπίκληνΠτερυγε-
ωνίτης, και Auypòv έγχέαι διά τούτου τη άυθρώττω τό φάρμακου, είναι 

45 δέ où των αύτίκα Θανατούντων τό ποθέν δηλητήριον άλλά των κατά 
βραχύ παρατιθεμένων θανάτω καΐ ύπεξαγόντων του ζην σχολαιότερον. 

Ού πολύς ό êv μέσω καιρός, καί τ φ της γυναικός μόρω καί ό ταύτη 
σύζυγος καϊσαρ έπηκολούθησε. πλήν ούδ' ούτος φυσικώς έλέγετο τε-
λευταν, άλλά κάττί τούτω άνδροφόνος έθρυλλείτο παρά πάντων Άνδρό-

50 νικος καί κύλιξ έτεκμαίρετο μία δύο άμαυρώσαι τέκνα πιότητος. 
ΒουληθεΙς δέ τό έκ της άνεψιδς Θεοδώρας άποτεχθέν αϋτφ Ουγάτριον 

τήν ΕΙρήνην είς γάμον άρμόσαι τω Άλεξίφ, δν ή άδελφόπαις τω βασιλεϊ 
Μανουήλ Θεοδώρα συνερχομένη τούτω έγείνατο, βιβλίου λακωνίζον 
ξυντίθησι ιτρός τήν ίεράν σύνοδον καί τοΟτο ύττοσημηνάμενος κάτωθεν 

55 διά μέλανος τω οίκείω όνόματι έττΐ κοινής ακροάσεως τε καί σκέψεως 
άναδίδωσιν. ήν δέ των γραφομένων ό νους, εΐ συγχωρηθήσεται προ-
βήναι συνάλλαγμα γαμικόν βραχύ μέν ή ούδέν ιταρυπεμφαΐνον τό ασε-
μνον, γενησόμενον δ' όμως είς άρμογήν τής έφας καί | έσπερίου λήξεως 
καί άνάρρυσιν αιχμαλώτων καί χορηγόν πλείστων δσων έτέρων συνοι-

60 σόντων κοινή, καί τό βραχυσύλλαβον τούτο γραμμάτιο ν καθά τις 
εύρυχανδής ζωμήρυσις ή Ποσειδώνειος τρίαινα ή τό εύφυές τής "Εριδος 
μήλον τήν τε σύνοδον διεκύκησε καί τής συγκλήτου μέρος, όττόσου περί 
τό κρίνειν διέστησεν, ή άληθέστερον είττεϊν, κατ' αλλήλων έφώπλισε καί 
είς μοίρας εναντίας άπέκρινε. χρήμασι γαρ οί πλείστοι τούτων καθυπ-

50 τέκνα πιότητο; : cf. Zach. 4, 14 61 ή —τρίαινα: cf. Horn, ε 291 sq. 61—62 
τό — μήλον : cf. Nie. Or. 42, 4 

VA = a, PW, RMDF = b 

42 είς V 43 φ — Πτ. : τούπίκλην Πτερυγιωνίτην (-ιονίτην PW Bekk) APW Bekk 
44 έγχεθήναι AP Bekk: έλεγχθηναι W τη άνθρώπω διά τούτου APW Bekk τό 
om. APW Bekk 45 οϋ: μή APW Bekk θανούντων W τό post ττοθέν rep. 
W κατά om. AacW 46 παρακατατιθεμένων APW Bekk ύπεξαγαγόντων Ρ 
σχολαίτερον PMF Bekk 47 ταύτη; A'PW 48 συζώ ν V: συζυγείς MDF Epit. 
Bekk έφέπεται Y 49 άλλ' ύποπτο; ήν κάν τούτω 'Ανδρόνικο; (καί κτλ.) 
PW Bekk 50 μία om. R πιότατο; V 52 δν om. Α 52—53 δν ή Κομ-
νηνή Θεοδώρα τώ βασιλεϊ έγείνατο Μανουήλ PW Bekk: δν παρανόμως καί ούτος έκ 
τη; άνεψιδ; Θεοδώρα; έγέννησε Β 54 συντίθησι VA 57 ή ούδέν om. APW 
Ν Sc παρυποφαΐνον V 58 άρμογήν: Ινωσιν APW Sc εω W εσπερία; D 
60 τούτου APW καθά τι; : καθάπερ V 61 ΤΤοσειδώνο; AW: Ποσειδώνιο; 
RMacDN Bekk ή : ή γοΰν APW Bekk 62 διεκίνησε R τό τή; σ. μέρο; APW 

44—45 είναι δέ τό δηλητήριον ού των αύτίκα θανατούντων (θανούντων F) b 47 
ού — μόρφ: τω δ ' αύτη; μόρω b 49—50 κάπΐ —καί om. b 50 ζωή; κατευνά-
στρια post μία add. b Bekk 51 τήν έαυτοϋ θυγατέρα τήν ΕΙρήνην b 52—53 
δν ή Κ. Θ. έγείνατο b 55 τω — όνόματι om. b 
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αχθέντες καί τιμών άναβάσεσι μαλαχθέντες έπευδόκουυ, ώς ούκ ώφελον, 65 
οία μή κεκωλυμέυω τ ω γάμω· οί δέ Θρασύτεροι των δικαστών καί 
ψηφοφαγεΐν είωθότες καί κατά τους περιφανείς άγυρτεύοντες OÎKOUÇ καί 
οί φιλόχρυσοι τών έκ της συνόδου καί θεοκάπηλοι μηδέ συγγένειαν 
έπισύρεσθαι διετείνοντο τά συναφθησόμενα πρόσωπα δια το εξ αθέ-
μιτων ένώσεων αμφότερα γεγενήσθαι καί τοις νόμοις τά τοιάδε κυήματα 70 
άνεπικοινώνητα συγγενείας καί έκ διαμέτρου άφεστώτα λογίζεσθαι καί 
αμαθές έλεγον είναι καί το οίεσθαι όλως δεϊν ύπ ' έξέτασιν πίπτει ν έκδη-
λοτέραν ηλίου ΰπόθεσιν. οί δέ ούδ' άκροις ώσί παραδεχόμενοι τά φθεγ-
γόμενα καί ώς άγχεμάχοις οπλοις τοις νόμοις τάς προσβολάς αύτών 
άπρακτοΟντες μηδέ συγχωροΰντες τη πράξει ώς άθεμιτογαμίας μεστή 75 
άντέπιπτον γενναιότερον. 

ΤΗσαν δέ οί τήν καλλίστην ταύτην είσηγούμενοι Υνώμην καί της 
πάλης της κρείττονος βραχείς έκ τών άρχιερέων καί τών έντρόφων του 
βήματος καί τίνες εύσύνοπτοι τών της ονγκλή | του βουλής, καί αυτούς 
δέ ό του πατριάρχου ζήλος έπισυνίστη τε καί έπήλειφεν ούκ έών έτεροζυ- 80 
γε!ν καί οίκοθεν άλλως σπεύδοντας, ούτε γάρ Άνδρονικικός αύτόν 
έξέλυσε στομφασμός, οΰθ' ή τών αύτοϋ λόγων έστυφέλιξε δύναμις, ουθ* 
αί άπειλαί διετάραξαν, άλλ' ήν άτίνακτος ώς έκεΐνος ό πρόβολος, περί 
δν άεί κύμα όρθόν ίσταται καί άλμη περιμορμύρουσα, ό δέ είς άφρόν 
διαλύων καί μακρά κλάειν έών τήν ήχήεσσαν Θάλασσαν έπί της αύτη ς 85 
έστήρικται βάσεως. 

'Αμέλει τοι καί ίδών ώς ούδέν ώφελεΐ, άλλ' άνακαλύπτως έπεισι τά 
δεινά καί νικα τά χείρονα, τών ίερών άρχείων άπανίσταται καί πρός 

88 άπανίυ luicti: a. 1183 mense Sept. 

72—73 έκδηλοτέραν ήλίου: cf. prov. lat. : luce (vel sole) clarior 73 δκροις ώσί: 
cf. p. 192, 39 87 Ιδών — ώφελεΐ : cf. Mat. 27, 24 88 νικςί τά χείρονα : videtur 
prov., cf. ρ. 234, 74 τών — άπανίσταται: cf. Eust. 4 0 , 1 — 7 

VA = a, P W (usque ad 77 είση-), RMDF = b 

65 ούκ ώφελον om. V B 66 οία μή : ώς ού V καί Ιλεγον cbs ούδέν κώλυμα έστίν Β 
67 καί: καί μή R 68 ot om. V: hab. Β φιλόχριστοι Μ έκ om. APW 69 
τ ά : κ α 1 τ ά \ ν πρόσωπα om. Μ 72 δέ post άμαθέ; add. Bekk έκδηλοτέραν: 
καί δηλοτέραν W 73 οί δέ ούδ' : Ιτεροι δέ μηδ' A P W δ ' Bekk τά παρά 
τούτων φθεγγόμενα APW 74 καί: άλλ ' A P W ώσπερ AW άγχεμάλοις 
P R : άγχωμάλοΐξ Bekk 75 άπρακτοΰντε$ : άποκρουόμενοι Ρ 75—76 μηδέ 
συγχωροϋντες προβήναι τόν γάμον, τήν πρδξιν (τήν πραξιν om. Ρ) ώς άθεμιτογαμίαξ 
μεστήν (μεστήν: μετέχοντα Ρ : μεστήν μετέχοντα Α) άντέπιπτον γενναιότερον APW 
77 δ ' Ρ Bekk 78 έκ om. V τών om. Α εύτρόφων R 79—80 καί αυτούς 
δέ: πλήν καί τούτους Ρ 79 αυτούς: αυτός R 81 σπεΰδον RM ό ante 
Άνδρονικικός add. Α Άνδρονικός V : Άνδρονικ ι KÒS Α : Άνδρονικικούς R : Άνδρο-
νικηκός Μ 81—82 ή Άνδρονίκου τούτον έξέλυσε μεγαλειότης Ρ Bekk 86 
έστήρικτο V 87 άκαλύπτω; V: γρ. άλλ' άκα- Dm«: άπερικαλύπτως ΑΡ 

80 ύττήλειφεν (-είληφεν DFN) b 88 άπανίσταται άρχείων b Bekk 
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τήν νήσον άφικνεΐται Τερέβινθον, καθ' ήυ αύτώ την καταγωγή ν καΐ τήν 
90 του σκήνους ηύτρεπίκει κατάθεσιν. ό δ' 'Ανδρόνικος τήν του Θεοδοσίου 

ύποχώρησιν δεξίωμα τύχης κάλλιστον ήγησάμενος, coç παρά δόξαν άμα 
καί κατά γνώμην έκείνω γεγενημένην, τό τε συνάλλαγμα έξεπέρανε των 
γάμων, εύλογητήν άναδείξας τόν άρχιποίμενα των Βουλγάρων παρόντα 
τηνικαυτα τη πόλει, καί περί του τόν πατριαρχικόν βρόνον διαδεξομένου 

»5 καί αύτω πληρώσοντος τά κατ' εφεσιν διασκέπτεται, καί επικρίνεται 
ι Άνδρονίκω slç τήν οίκουμενικήν προεδρίαν ό Καματηρός Βασίλειος, ή 

τό Ιμπαλιν, ώς έλέγετο, αύτός Άνδρόνικον έφειλκύσατο προς τήν τοιαύ-
την επιλογήν, οίς μονώτατος έξ απάντων Άνδρονίκω έγγράφως συνέ-
θετο έκεινα έν τ ω άρχιερατεύειν διαπράττεσθαι, δσα φιλητά Άνδρονίκω, 

5 καν εϊησαν παναθέμιτα, κάκεΐνα πάλιν άποστυγεϊν, όπόσα ούχ ήδύνει 
Άνδρόνικον. I 

Ου μόνον δέ τά κατά πόλιν ούτως ένόσουν, αλλά καί τά 2ξω χειρόνως 
Ιπασχον, άντιπεριάγοντος του δαιμονίου τήν ύπό 'Ρωμαίους ές πδν 
άξύμφορον. ό γάρ του 'Ικονίου σουλτάν, δν έδείμαινε πέτρον αεί κατά 

ίο Τάνταλον ύπέρ κεφαλής άνατέλλοντα, φημί δή τόν άνακτα Μανουήλ, 
ές φδου μετακεχωρηκότα μαθών τήν τε Σωζόπολιν πολέμου νόμω κατέ-
σχε καί τάς πέριξ κωμοπόλεις ληϊσάμενος ύφ' έαυτόν έποιήσατο, καί τήν 
Αττάλου δέ λαμπροτάτην πόλιν πολιορκία χρονία έκάκωσε καί τό 
Κοτυάειον έξεπόρθησε καί έτέρας συχνάς πόλεις παρεστήσατο. 

15 Καί ό μέγας δέ δομέστικος ' Ιωάννης ó έκ Κομνηνών, φ τό έπώνυμον 
Βατάτζης, άνήρ ού φαύλος τά τακτικά, πολλάς δέ νίκας πολλάκις έπα-
νηρημένος κατά Περσών, τη Φιλαδελφεία ένδιατρίβων άντεκάθητο γεν-
ναίως τ ω Άνδρονίκω καί όλιγώρως των τούτου είχεν επιταγών καί 
άπειλουντι δεινά άντενεβριματο δεινότερα καί κακώς άκούων ώς τυραν-

95—6 καί — Άνδρόνικον: cf. Eust. 48, 6—11 9—10 πέτρον —άνατέλλοντα : cf. 
Greg. Cypr. Mosq. 4, 78; Karathanasis 31 

VA = a, P, RMDF = b 

89 ούτω Bekk 90 δέ Bekk 91 δεξίαμα AP τύχης om. V 92 ξυνάλαγμα 
R 95 σκέπτεται VB Sc 3 έγγράφως om. Pac 4 áv τω άρχιερατεύειν : 
άρχιερατεύων ASc 5 κάν — παναθέμιτα suppl. Ρ8 7 έξω : θύραθεν Ρ 8 
οίμαι post άντιπεριάγοντος add. Ρ Bekk τήν om. V είς Bekk 9 της 
'Ικονίου R πέτρον: πρότερον R κατά: καί V 11 εις Ρ Bekk 13 δέ : δή 
D 14 πόλεις VB: χώρας cum Pb ser. A 15 δέ om. PacRKN 16 έπανηρη-
μένος πολλάκις Ρ 17 άντεκάθητο: άντέπιπτε Ρ 18 τω om. V: hab. Β είχε 
των τούτου D 19 άντεμβριματο D : άντηπείλει Α ώς : ΙπΙ DF 

90—91 ό δ ' "Ανδρόνικος τήν ύποχώρησιν Θεοδοσίου κάλλιστον δεξίωμα (δεξίαμα Rac 

HD) (της add. D) τύχης ήγησάμενος b 1—6 ή — Άνδρόνικον om. b 7 κατά 
τήν πόλιν b Bekk 11 μετακεχωρηκέναι b Bekk 14 πόλεις: χώρας Ρ b Bekk 
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νίδι έπιχειρών τ ώ ήδη τετυραννηκότι λαμπρώς έπετίμα τε καΐ έπέπλητ-
τεν ώς ένστάτη δαίμονι τό βασίλειον γένος έκτρίβοντι. 

'Οθεν έμφυλίων στάσεων καί πολέμων αϊ Άσιάτιδες έγεμον πόλεις, 
καί ή ν τα εντεύθεν δρώμενα δυσαχθέστερα τ ώ ν Ικ τώ ν γειτόνων συμβαινόν-
των έχθρων, ή καί ούτως είπεΐν, φχείρ ουκέπεξήλθεν άλλόγλωττος, τούτο 
ή εγχώριος έθέριζε δεξιά, καί κατ' αλλήλων έκπεπολέμωτο τό όμόφυλον 
βαρβαρωθέν | καί τούς της συγγενείας νόμους ήγνοηκός. 

Καί 'Ανδρόνικος μέν όπλίζειν εγνω κατά του Βατάτζη τον Λαπαρ-
δδν Άνδρόνικον, άνδρα βραχύν μέν τό δέμας, δραστήριον δέ τά πολέμια, 
ουκ όλίγον αύτω στρατολογήσας όπλιτικόν· ó δέ Κομνηνός Ιωάννης 
νόσω τότε σννισχημένος καί περί που τήν Φιλαδελφέων πόλιν έσκηνημέ-
νος άντεξάγει τ ώ Λαπαρδδ τους υΐείς, τόν τε Μανουήλ καί τόν Άλέξιον. 
του δέ πολέμου συχνάς μεταλαβόντος τροπάς, οποίας αύτός Τσησι, καί 
πολλών έξ έκατέρων αναιρουμένων ταΐς έμφυλίοις συμπλοκαΐς, βαρυ-
πενθής ήν ό Βατάτζης τη ένσκηψάση καχεξία έπιστυγνάζων ώς άμφο-
τέραις αύτόν συσχούση καί καταβαλούση δυστυχώς έπί κλίνης, δτε 
δημοσιεύει ν εδει καί παριστά ν δ τρέφει περί τά πολεμικά γενναίο ν καί 
τάς έπί νίκη νενομισμένας φωνάς προς τών έφων πόλεων δέχεσθαι, έτι 
δέ πιστοϋσθαι τοις έργοις προς οίον άντιφέρεται άρχηγόν ό βαθυγέρων 
'Ανδρόνικος, πράγμασι δέ καθυποδεικνύς ώς προθυμία καί νεκρούς άνί-
στησι καί ώς ουδέν καρδίας αισθητικής Ισχυρότερον, αϊρειν αυτόν έπί 
κλινιδίου αύτοσκεύου προτρέπεται καί στήσαι φέροντας έν γηλόφω, 
όθεν όρατά ol τά κατά πόλεμον έσοιτο. ου δή γεγονότος καί τούς υίεϊς 
αύτου τήν στρατιάν κατά τόν δοκοϋντά oi τρόπον έκτάξαι κελεύσαντος, 
ή νίκη περιφανώς προς τό έκείνου μετέβη στράτευμα, τό δέ του Λαπαρδδ 
τά νώτα μεταβαλόν έπί πλείστον ήν χρόνον διωκό | μενον καί κτεινόμε-
νον. 

Μετά βραχείας δ' ήμέρας τόν βίον καταστρέψαντος του Βατάτζη, οί 
Φιλαδελφείς πικρώς έπ αύτω καί βύθιον όλολύξαντες προσχωρεϊν έγνώ-

21 ένστάτη δαίμουι : cf. Soph. Ai. 104 39 προθυμία καί νεκρούς άνίστησι : fort, 
prov. 40 oOSèv — Ισχυρότερον : id. ; καρδία αισθητική ex L X X , cf. Prov. 14, 10. 30 

VA = a, P W (ab 31 άντεξάγει), RMDF = b 

21 ένστάντι R 23 ττολλώ ante δυσαχθ. add. AP Bekk 23—24 τών έκ γειτόνων 
συμβαινόντων έθνών Α 26 άπαν post βαρβαρωθέν add. AP Bekk τήζ om. V 
27 Βατάτζου ADFa<¡KacN: Βατατζίου Ρ 29 στρατεύσαζ D 30 έσκηνωμένο; V: 
έσκηνούμενος R 31 uloùs V 33 έξεκατέρωθεν Bekk 35 καταλαβούση VAW 
in rep. linn. 31—39, quae tarnen sunt cancellatae 36 ήν τρέφει. . . γενναιότητα AW 
Sc TOÙS ττολέμουξ Ρ 37 νίκη ν AR πρός: παρά V: ττρό Aa o 38 άρχηγόν 
άντιφέρεται V: πρός τίνα άρχηγόν μάχεται Β βαρυγέρων Ρ Bekk 39 πράγματι 
V 42 Ισοιτο: είησαν AW TOÏÇ uloïs Ρ 43 κατά τό δοκούν έκείνω έκτάξαι Ρ 
44 μετέβαινε VB: μετέπιπτε AW Sc: ϋβλεψΕ Ρ 47 τόν βίον om. Α τοϋ om. D 
Βατάτζου APWRMDF»0 

23 έξ όμόρων σνμβ. έθνών Ρ b Bekk 
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κεισαν Άνδρονίκω, ώς μή είναι όστις OÙ των άπάντων. οΐ δέ καΐ ές 
50 αυτήν τήν βασιλεύουσαν πόλιν τό της προθυμίας πτερόν ελυον καΐ 

Άνδρόνικον θεραττεύοντες κατά του άετιδοΰς όρνιθος του Βατάτζη και 
των εκείνου νεοττών εκρωζον ώς κορώναι λακέρυζαι ή yoöv ώς κηφήνες 
περιεβόμβουν άγυιάς καΐ άνάκτορα, όποιον δή των κακοσχόλων τό 
επιτήδευμα καί των δικρόαν τρεφόντων γλώτταν έπι του στόματος. 

55 oi δέ του μεγάλου δομεστίκου υίοί δείσαντες, μή συσχεθεΐεν καί καταπρο-
δοθείεν Άνδρονίκω, μεθίστανται έκεϊθεν καί τ ω ' Ικονιεΐ σουλτάν προσρύ-
ονται· οι καί ύστερον έξ ών επαθον προδήλως ύπέδειξαν μή έξεΐναι τάς 
πάγας ύπεραλέσθαι τινά ή τό άμφίβληστρον διεκδυναι, δ ή άνωθεν εξέτεινε 
πρόνοια, δυσχεράναντες γάρ έπί τη μετά του σουλτάνου χρονία δια-

60 τριβή ώς ουκ άμύνειν τους έχθρούς έκείνοις έθέλοντος είς Σικελίαν άπαίρειν 
κεκρίκασι. καί δή νηός έπιβάντες καί οΰρίω τα πρώτα πνεύματι χρώμενοι 
τό Κρητικόν διαπλωΐζονται πέλαγος- κατά δέ τούτο του πνεύματος 
άντιστάντος άναγκαστως τη Κρήτη προσίσχουσι καί γνωσθέντες παρά 
τίνος έκεϊσε φυλάσσοντος (γένους ούτος του πελεκυφόρου καί Κέλτικου) 

65 συλλαμβάνονται καί τω της Κρήτης δασμολογώ καταμηνύονται. ó δέ 
ήρεϊτο μέν τούς άνδρας έκσώσαι καί της | νήσου άρτεμέας έκπέμψαι, άλ-
φιτα αΰτοίς υδρευσάμενος καί οίνον έπισιτισάμενος καί τδλλα τα πρός 
τόν πλουν Ιπιτήδεια χορηγήσας, ούκ εχων δ' όπως περάνε! τά κατά 
σκοπόν (καταφανείς yàp ήδη τοις άπασιν έγεγόνεισαν) δήλα τίθησιν 

70 Άνδρονίκω τά κατά τούς τάλανας Κομνηνούς, καί ούτος μισοφαής ών 
καί ταϊς τών άνδρών κόραις άκορέστως άντικαθήμενος του φωτός τούτους 
αποστερεί. 

Τότε δ* ούν 'Ανδρόνικος θείαν επισκοπή ν τόν του Βατάτζη θάνατον 
ήγησάμενος καί προστιθείς ταϊς λοιπαΐς αύτοϋ δολοφροσύναις καί ετερον 

73 τότε: in festo Pentecostes (16. 5.) a. 1182, cf. Guil. Tyr. X X I I , 13, Ree. Hist. 
Crois. Hist. Occ. I, 1086 

51—52 κατά — Ικρωζον: cf. p. 229, 61 52 κορώναι λακέρυζαι: Hes. Op. 747 

VA = a, PW, RMDF = b 

49 où : ούχΐ Ρ Bekk: ό F 51 Βατάτζου AWRMDFAC : Βατατζίου Ρ 52 
κηφηναι V: κηφόνες R : κυμφήνεξ Μ 53 άνάκτορον Μ 53—54 τό των κακοσχ. 
έτπτήδευμα D F 54 τών : τήν FS° 56 μεθίστανται: μεταβαΐνουσιν VAW 
έκεϊθεν om. W 57 καί: δ ' Μ 57—58 έξεϊναί τινι τάζ πάγα$ ύπεραλέσθαι ή 
Ρ Bekk 58 έξέτεινε: διεκτείνει Ρ 59 μετά om. Μ πρόξ τόν σουλτάν Ρ 61 
πνεύματι om. F χρησάμενοι πνεύματι V Sc : χρώμενοι πν. Α 62 διαπλωΐζονται : 
παραναλέγονται Ρ 66 άτρεμέα; V : άρτεμία; RM : άβλαβεΐς AW Sc 66—67 
άλφ. αύτοϊΐ έτπσιτισάμευο; καί οίνον ύδρευσάμενος Bekk 69 πδσιν VB 70 
τούξ : toutous tous APpCW Bekk μισοφανήξ A W R 71 του om. R 73 
Βατάτζου A P W R M D F « 74 αύτοϋ suppl. Ρ™*: om. W : έαυτοϋ Bekk δολο-
φροσύναΐζ αύτοϋ V δολοφροσύναις : μεθοδεύσεσι AW 

74 αύτοϋ : ol b 
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του τρόπου προκάλυμμα στεφθήναι αυτοκράτορα εισηγείται τον βασι- 75 
λέα 'Αλέξιον. και δή έττΐ των ώμων άρας αυτόν καί μετά δακρύων θέρ-
μων εις τον της Μεγάλης 'Εκκλησίας άνακομίσας άνάσταθμον έπί μάρτυσι 
μυριάσι πολλαΐς πλήθους άστικου και άλλοίου καί πάλιν όμοίως εκείθεν 
κατενεγκών εδοξε φιλοστοργότερος είναι πατρός καί δεξιά χειρ έπιστή-
ναι τω υεαρώ της βασιλείας δρπηκι. ό δέ τό του Δαυίδ άντικρυς διδούς 80 
πέρατι, δ φησιν ,,έπάρας κατέρραξάς με" διενοεΐτο ταϋτα καί έττετέλει. 

Τω τοι καί πάντας έκποδών θέσθαι προθυμηθείς διεξήγεν, ώς ήρεΤτο, 
τά κατά την βασιλείαν πράγματα των όλων κύριος καθεστώς, καί 
πρώτα μεν την τοΰ βασιλέως μητέρα του παιδός καί βασιλέως άποστήσαι 
βουλόμενος ουκ εληγεν αυτής καταβοώμενος καί τον άπονοστοϋντα 85 
πλαττόμενος φάσκων άντικαθίστασθαί οί ταύτη vi προδηλότατα καί 
πρός πασαν πραξιν ] καί μηχανήν τω κοινω της πολιτείας καί τω βασι-
λεϊ συνοίσουσαν άντιπολιτεύεσθαι καί τον δήμον είς τάς κατ' αύτής 
έξεκύμαινεν ύβρεις, ώς πολλάκις είς τό Ιερόν άρχεΐον έκδημαγωγηθέντα 
συναθροισθήναι καί πρός τήν κατά της δεσποίνης σκέψιν τε καί προβού- 90 
λευσιν άφαρπάσαι καί μη έκόντα τον πατριάρχην τον πάνυ τον Θεοδό-
σιον καί παραβιάσασθαι τούτον εύδοκήσαι δι' υπομνήματος τήν έκ του 
μέσου ταύτης μετάστασιν καί τήν έκ τών βασιλείων άπαρσιν. τάχα δ ' 
αν καί τών γενείων αύτου έπελάβοντο τών αγοραίων οί κυνογνώμονες 
παρ' ουδέν τήν έμπρέπουσαν έκείνω θέμενοι όσιότητα, εί μή κατένευσε 95 
πρός τά παρ' Άνδρονίκου αιτούμενα έπί τό εύ διατιθείς τήν του κινδύνου ι 
σφοδρότητα. 

Μικρού δέ εδέησε κινδυνεϋσαι περί τό ζην κάκ τών του βήλου κριτών 
τόν Τορνίκην Δημήτριον, τον Μοναστηριώτην Λέοντα καί Κωνσταντίνον 

95 κατένευσε : a. 1183 mense Aug. 

76 καί — αύτόν: cf. Eust. 36 ,19—20 81 έπάρας — με: Ps. 101 ,11 ; cf. Mich. Chon. 
Or. in Is. Ang. I 219, 5 83—85 καί — βουλόμενος: cf. Eust. 36, 7—9 85 τόν 
— πλαττό μένος: cf. Eust. 36, 30 sqq. 90—2 καί — σφοδρότητα: cf. Eust. 40, 1—7 

VA = a, PW. R M D F = b 

75 τοΰ τρόπου: τρόπον R κάλυμμα V 75—76 τόν βασιλέα εΙσηγεΐται Άλέξιον 
V 76 θερμών δακρύων Ρ 77 άνάσταθμον : άμβωνα Ρ Sc 78 άστυκου Bekk 
καί alt. om. V 79 μετενεγκών W χεΙρ δεξιά Bekk 81 κατέρραξαν R : 
κατέρραξε MDF Bekk άπετέλει Ρ 82 τώ — προθυμηθείς i. mg. et r. 8 litt. Ρ 
πάντα R 83 βασίλισσαν W καθεστηκώς R 84—85 μέν — αύτής om. Μ 
84 παιδός : uloö Ρ Bekk καί βασιλέως om. W 86 ταύτην αύτώ V 89 
ώς : ώς καί Ρ 90 πράς : είς V 91 έξαρπάσαι Bekk 92 τούτον : κάκεϊνον Ρ 
Bekk του om. Bekk 93 άπαρσιν: ύποχώρησιν AW Sc 93—94 ταχ' αν D 
94 κακογνώμονες Ρ 95 τιθέμενοι V 1 παρ' : παρά τοΰ Ρ παρ' Άνδρονίκω 
Α : παρά τώ ΆνδρονΙκω W κινδύνου: κοινοΰ Μ 3 τοΰ om. D 3—4 κριτών 
τόν Μοναστηριώτην Λέοντα i. mg. et r. 9 litt. ( = τόν Μον. Λέοντα om. a. c. ?), τόν 
Τορνίκην Δημήτριον καί Κωνστ. κτλ. Ρ 
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5 τόν Πατρηνόν, ούττω τώ κύκλω έγγραφέντας των Άνδρονίκω προσθε-
μένων, μηδέ προς παν έράσμιον έκείνω δουλογραφηθέντας τρανότερον 
καΐ τό γόνυ βαθέως κάμψαντας. ot μέν γάρ οπταιτούμενοι τό παριστάμε-
νον είπεϊν ττρός τά κατά της δεσποίνης εισαγόμενα έθέλειν πρώτως εφασαν 
μαθειν, εΐ ό σύλλογος έκεΐνος καί ή συνέλευσις καί ή περί των προκειμένων 

ίο έξέτασις Kcrrà γνώμην γίνεται τοΰ κρατούντος καί όρισμόν. ό δ''Ανδρό-
νικος ώς βουκέντρψ τω λόγω τούτω τρωθείς ,,ουτοί είσιν" έφησεν ,,οί 
τόν πρωτοσεβαστόν ενάγοντες είς τό τά άτοπα δρδν συλλάβετε αυ-
τούς." καί τό από τοϋδε οί μέν δορυφόροι τά επί των ώμων | ετερόθηκτα 
ξίφη ώς καθιξόμενοι κατήνεγκαν, ό δέ δήμος τήδε κάκεΐσε των χλαμύδων 

15 λαβόμενοι περιέφερον μεθ' ύβρεως, ώς μόλις έκφυγεΐν τό θανεΐν. 
Τούτο δ' άνύσας Ανδρόνικος τοις μεγιστδσι μετέπειτα έπεφύετο. οί 

δέ ώς ούκ ανεκτά τά τοιαύτα εργα ύφορώμενοι καί την Κυκλώπειον άν-
τικρυς προ οφθαλμών εχοντες καταθοίνησιν άλλήλοις πίστεις δόντες τε 
και λαβόντες καί την όμόνοιαν κρατυνάμενοι καί δρκοις τό όμόπνουν 

20 φρικώδεσιν έμπεδώσαντες συνέθεντο μη δούναι ύπνον τοις όφθαλμοΐς, 
μηδέ τοϊς κροτάφοις, εί δυνατόν, παρασχέσθαι άνάπαυσιν, εως ού θανεϊ-
ται 'Ανδρόνικος καί τό τούτου αίμα προ τοΰ της κόγχης χρώσειεν αύτόν, 
εξ ής βάψαι τήν οίκείαν στολή ν ίμειρόμενος πασαν την βασίλειο ν φυτα-
λιάν αναιρεί καί ώς μονιός διαλυμαίνεται άγριος, ήσαν δέ οί ούτω συνο-

25 μοσάμενοι 'Ανδρόνικος ό υίός τοΰ 'Αγγέλου Κωνστανίνου, ό μέγας δούξ 
'Ανδρόνικος ό Κοντοστέφανος καί οί τούτων υίεΐς έκκαίδεκα όντες, πάντες 
άκμαϊοι καί ρομφαίαν έσπασμένοι προς πόλεμον, ό τοΰ δρόμου λογοθέτης 
ό Καματηρός Βασίλειος καί συχνοί §τεροι, κατά γένος αύτοΐς συναπτόμε-
νοι καί άλλως τό έπίσημον εχοντες. 

30 Ά λ λ ' ούκ ελαθε τό σύστρεμμα τόν Άνδρόνικον ούκ είς τέλος άφθεγκτον 
καί κρύφιον διαμεϊναν. διό καί αύτίκα δ γε κατά τοΰ υίοΟ του 'Αγγέλου 

16—45 τούτο — διαφθείραζ : cf. Eust. 40, 17—27 17—18 Κυκλώπειον . . . καταθοί-
νησιν: cf. Horn, ι 288 sqq. 20—21 μή — άνάπαυσιν: cf. Ps. 131, 4 24 ώς — 
Syptoç : cf. Ps. 79, 14 

VA = a, PW, RMDF = b 

S των : τώ RM 6 τρανώς V : άριδηλότατα APW 8 πρώτον V N : πρότερον Ρ 
Ιφασκον Ρ 9 ή pr. om. V: hab. Β περί om. ΜΝ 10 γίνονται D 11 τούτω 
om. ΜΝ είσιν : ήσαν Α 12 καί post δραν add. Ρ 13 τό om. R 14 κα-
θιξόμενοι V τηδέ τε καί έκεΐσε Ρ: τη δε τε κάκεΐσε Bekk 15 λαμβανόμενοι 
AWRMK τούς άνδρα; post περιέφερον add. APW Bekk ύβρεων W 16 μέν 
Ιπειτα F 17 ώς om. Ρ Ιργα om. V ύφορώμενοι: οΐόμενοι Ρ 18—19 
Ιδοσάν τε καί Ιλαβον Ρ: εδοσαν καί λαβόντε$ W καί alt. om. W 19 έκρατύναντο 
PW 20 συνέθεντο om. A 21 παρέχεσθαι R 24 ώσεί V μονιός: θήρ Ρ 
οί om. Bekk 25 Κωνστ. τ. 'Αγγέλου W 26 καί post όντες add. V 28 οώτοΐ;: 
αύτώ V συνταττόμενοι Ρ 31 διό om. R 

24 άναιρεΐ: έκριζοΐ b Bekk 
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όρμήσας, μικρόν άποθεν τώυ χερσαίων αύλιζομένου πυλών τη s πόλεως 
τηνικαΟτα, | εκείνον μέν φυγάδα μετά των υίέων τίθησιν, άσπασίως 
διεκδράντα την σαγήνη ν, ή ν οί οπλοφόροι Άνδρονίκου αϋτω διεπέτασαν, 
έκ τοϋ μόλις άκατίω περιτυχείν αμφορέων πλήρει κενών καί αύτά μεν 35 
έκτινάξαι είς θάλασσαν όσα καί άμφιβλήστρου σκύβαλα, αύτόν δ ' εν 
τούτω διεκπλείίσαι μετά των παίδων τον κίνδυνο ν τόν δε γε Κοντοστέ-
φανον συνειληφώς καί τέσσαρας τών παίδων καί τόν Καματηρόν Βασί-
λειον πάντας έξομματοΐ, προς δέ καί άλλους, όπόσους où μετ' ελεγχον 
προφανή, άλλά κατά φήμην ψιλή ν, καί ταύτην άμφίλογον, ήκηκόει κοινω- 40 
νήσαι τοις είρημένοις του σκέμματος. 

Ούτω τοίνυν Θύσας καί άπολέσας 'Ανδρόνικος ους πάλαι μέν συλλα-
βεΐν ώδινεν, είς καιρόν δ ' άνεβάλλετοτήν έπίθεσιν, τινάς δέ καί δεσμωτη-
ρίοις παραδούς, καί ύπερορία δέ καταδικάσας έτερους καί άλλους άλλως 
διαφθείρας, όρών δέ καί εΐ τίνες κατελείφθησαν εύαρίθμητοί τε καί εΰγνω- 45 
στοι, εις τουμπαλιν ίέναι πρώην τοις πλείοσιν έπιχειροϋντες, κατά τούς 
πλανωμένους τών αστέρων κάκείνους μεταθεμένους τάς γνώμας καί τόν 
αυχένα παρεχομένους Άνδρονίκω πατεϊν καί τ ω εκείνου άμα συμφερομέ-
νους άξονι, τόν της δεσποίνης έπέσπευδεν όλεθρον καί διαφόρους αιτίας 
ξυνθείς τέλος καί προδοσίας κρίνει τήν άνθρωπον, συναγαγών το έκείνω so 
φίλον συνέδριον καί τών δικαστών οί κατακρινεΐν, ού κρινεΤν | τήν ταλαί-
πωρον ήμελλον. καί ή μέν ώς τόν έπ' άδελφη γαμβρού τόν ρήγα Ούγ-
γρίας τόν Βελδν άνασείουσα καί πορθείν τά κατά Βρανίτζοβαν καί Βε-
λέγραδα γραφαϊς ένάγουσα καί άδραϊς έπαίρουσα ύποσχέσεσιν είς τήν 

46—47 κατά — άστέρων: cf. Nie. Or. 138, 21 48—49 τώ — δξονι: cf. Nie. Or. 
111,8 54—56 el; — άπάγεται: cf. Eust. 40, 11—12 

VA = a, PW, RMDF = b 

32 fort. Χαρσίων Grabler i. 1. αύλιζομένου τών χερσαίων Ρ Bekk αύλιζομένου 
om. D F 34 διαδράντα D F τή σαγήνη F 35 μέν om. W 36 δσαττερ 
καί A : δσαττερ Ρ άμφίβληστρα V 36—37 áv τούτω : έμβάυτα τούτο (τούτω 
W) APP°W 37 διαττλεΰσαι τόν κίνδυνον μετά τών παίδων V μόλις post παίδων 
add. Ρ Bekk 38 παίδων : υίέων Ρ 39 όσους Ρ 40 κοινώσαι D F 42 
θύσας καί άττολέσας: παγιδεύσας Ρ 44 καί: τη F Bekk δέ om. VAPW 
άλλους άλλοις κακώς διαφθείρας Α : άλλους δλλοις κακοΐς περιβαλών Ρ 45 εϊ τίνες : 
οϊτινες F : όσοι περ Bekk ευγνωστοι τε καί εύαρίθμητοί Bekk εύάριθμοι AWM 
τε om. PR 46 ίέναι — έπιχειροϋντες : ίόντες τοις πλείοσιν Ρ πρώην et έπιχει-
ροϋντες om. Α πρώην — έπιχειροΰντες om. W 48 Άνδρονίκω : αύτώ V 48—49 
τώ έκείνου ποθοϋντας (ποθ. om. W) άμα (δμα Ρ8) συμφέρεσθαι (συμφερομένους Α) 
δξονι APW 49 έπέσπερχεν Υ: είτα έδίψα Ρ 50 ξυντιθείς AW τήν: τόν 
RM>cKao έκείνου VP 51 τήν ταλαίπωρον: τήν τάλαιναν έν γυναιξίν Α: τήν έν 
γυναιξί ταλαίπωρον Ρ Bekk 52 εμελλον V 53 Βιλδν V τήν Βρανίτζοβαν Ρ 
54 αύτόν post έπαίρουσα add. APp°W 

50 ξυνθέμενος b Bekk 
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55 τ ο υ αγίου Διομήδους μονήν περί τινα έκεϊ π ο υ στενοτάτην οΟσαν είρκτήν 
άκλεώς άπάγεται , ?νθα καΐ έφ' ίκανόν π α ρ ά τ ω ν φυλάκων έρεσχελούντων 
παροινουμένη καΐ λ ιμω καί δίψει τετρυχωμένη τόν σφαγέα δνηνεκώς 
έφαντάζετο εκ δεξιών έ σ τ ώ τ α τ ο μ ώ τ α τ ο ν . ό δέ ούδέ βραχύ γοί/ν τ ο υ 
άγριαίνειν ύποκεχάλαστο , άλλα τ ό τ ο υ Δαυίδ, πόνον καί θυμόν κατα-

60 νοών καί παραδουναι σ π ε ύ δ ω ν αύτήν είς θάνατον, καιρός ο ύ π ω πολύς , 
καί τοις ζώσιν ότι σύνεστι δυσχεραίνων αθροίζει πάλιν τους τ ή άδικία 
βραβεύοντας δικαστάς καί ώ ν ή δεξιά δεξιά αδικίας καί ερώτησιν π ρ ο -
τεινόμενος, όποία τις έκ τ ω ν νόμων έ π ή ρ τ η τ α ι ποινή τοις προδόταις 
π ό λ ε ω ν καί χ ω ρ ώ ν , καί άπόφασιν εγγραφον θ α ν ά τ ω ύποδικάζουσαν 

65 τους ο ύ τ ω δρώντας άνά χείρας δεξάμενος, ήυ τ ό εκ τ ο ύ τ ο υ κατά 
τ η ς άνάσσης άσχετος τ η ν όρμήν. τοίνυν καί τ η ν φωνήν ύ ψ ω σ ά ν τ ω ν 
καί βοησάντων τ ώ ν παρανόμων ψηφηφόρων Ικείνων δεϊν έκ τ ο υ βίου 
γενέσθαι τ ή ν δύσποτμον έκείνην έν γυναιξί , χάρτης εύθύς π α ρ ά τ ο υ 
παιδός καί βασιλέως ύποσημαίνεται, άτεχνώς ψεκάδι τ ο υ μητρικού 

70 διεντυπούμενος αίματος, τ α ύ τ η ν μετατιθείς της ζωής. 
'Εκλέγονται τοίνυν είς τ ό | καθυπουργήσαι τ ή μυσαρή τ α ύ τ η καί 

άυοσίω πράξει ό τ ο υ Άνδρονίκου π ρ ω τ ό τ ο κ ο ς υίός Μανουήλ καί ó σε-
βαστός Γεώργιος ό τ ή ς Άνδρονίκου γυναικός αδελφός, άμφω δέ καί 
προς μόνην ά π ε π ή δ η σ α ν τ ή ν έπιλογήν δυσχεράναντες καί τ ό τ ο υ βασι-

75 λέως έξεφαύλισαν δόγμα είπόντες μήτε πρότερον τ η άναιρέσει της βασι-
λίδος συνευδοκήσαι όλως καί τάς χείρας φέρειν áyνάς τ ο υ μιάσματος, καί 
νυν δέ π ο λ λ φ πλέον μή άνέξεσθαι α ύ τ ώ ν θεωμένων σ ώ μ α διεσπδσθαι δί-
καιον, KÔcv 'Ανδρόνικος ώς σ κ η π τ φ τοις λε/ομένοις πληγείς , π α ρ ά δόξα ν 
π δ σ α ν άπηντηκόσι , τάς τ ε τ ο υ γενείου τρίχας πυκνά περιείλισσε τοις 

80 δακτύλοις, π υ ρ τ ώ ν όμμάτων β λ έ π ω ν καί τ ό κάρη κλίνων τε καί άνά/ωυ 

59 πόνον — κατανοών: cf. Ps. 9, 35 62 ή — άδικία;: cf. Ps. 143, 8 

VA = a, PW, RMDF = b 

55 μονήν om. V 56 ένθα: Ινθα δή Ρ Bekk καί om. V έφ' Ικανόν om. Ρ 
58 ό δέ: ό δέ 'Ανδρόνικο; AW: ό δ' 'Ανδρόνικο* Ρ Bekk ού V: μή Β γοΰν om. 
Ρ 60 σπεύδων: θέλων PB αύτήν σπεύδων R 61 άθρόου; PR 63 Tis 
om. F έπήρτηται : έπαναιρείται Ρ 67 βοησάντων : διατόρω; βοησάντων APW 
Bekk έκείνων ψηφηφόρων Ρ Bekk έκείνων om. V 68 δυσποτμούσαν V 
γυναιξί : βασιλίσσαις Ρ Bekk 68 παρά : Οπό V 69 παιδός καί om. Μ βασιλέως 
καί παιδός D 70 διεκτυπούμενο; Bekk 71—72 έκλέγονται τοίνυν της μυσαρά; 
ταύτη; καί άνοσιωτάτη; διάκονοι πράξεως Ρ 73 του Άνδρονίκου Bekk 74 
ταύτην post έπιλογήν add. APW Bekk 75 έφαύλισαν V έκφαυλίσαντε; δόγμα 
καί είπόντες Ρ άπαρρησιαστοτάτως post είπόντες add. Α: εύπαρρησιαστότατα Ρ : 
εύπαρρησιαστικώτερον W μήτε: μήπω Μ πρώην APW 76 καί: άλλα 
APW Bekk άγνάς: αϋτάς F 77 άνεξέχεσθαι Α: άνασχέσθαι PW διεκσπδ-
σθαι Bekk 78 τούτοι; post λεγομένοι; add. Ρ Bekk 79 περιείλησε APWM Sc : 
περιείλυσε R 
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έαυτόν έταλάνισε καί μέγ' ώχθησε πολλάκις, οίς ουκ είχε τό φίλιου 
αίμοχαρές καί προς μιαιφονίαν μόνω έκπυρούμενον νεύματι. 

Τότε μέυ ούν της όρμής άνασειρασθείς, ώσεί καί îiriros θερμός καί δυσκά-
θεκτος ή όσα καί καπνός φλόγα περί αύτη ν είληθείς, τό ν οικείου άποσβέσας 
μή ύπεξιόυτα θυμόν ύπερέθετο τήυ άυαίρεσιν μετά δέ βραχείας ημέρας 85 
τω δια πυιγμουής ελεειυω μόρω ύποδικάζει τήυ κακοδαίμονα, έπιστατη-
σάυτωυ τω ύπουργήματι του Τριψύχου Κωυσταυτίυου, δς τήυ της έται-
ρειαρχείας ζώνην είχε, καί του εκτομίου Πτερυγεωυίτου, δυείπεϊυεφθημεν 
καί του της πορφυρογευυήτου Μαρίας διά φαρμάκου κακουργήσαι θάυα-
του. καί | τήυ μέυ, τό γλυκερού φάος καί καλόυ όραμα άυθρώποις, 90 
είχευ ή έκεϊ που ακτή τή ψάμμω καταχωσθεϊσαυ (ήλιε τοϋ μιάσματος, 
καί Λόγε θεοΰ προάυαρχε, της ύπέρ κατάληψιν σης άυοχής), ό δ' Άν-
δρόυικος έπί τούτοις έσκίρτα—πώς άυ είποι τις; —καί διεχεΐτο τήυ 
αίμοβόρου ψυχή υ, του γέυους εκτριβομέυου του Μαυουήλ καί δενδρο-
τομουμέυου κήπου του βασιλείου, ως μόυος οίκήσωυ τήυ ύπό 'Ρωμαίους 95 
καί των ταύτης σκήπτρων επιληψόμενος άδεώς. ι 

Ένστάντος δέ του Σεπτεμβρίου μηνός της δευτέρας ίνδικτιώνος του 
έξακισχιλιοστοϋ έξακοσιοστου έννενηκοστοΟ τρίτου έτους, τη άναρρήσει 
έπιβάλλει. οϋκουν oi εκ της φαύλης συμμορίας του Άνδρονίκου, κατά 
γυώμηυ δήπουθευ Άυδρουίκου, καν επέκρυπτε τήν έαυτου βούλησιν, 5 
λόγου είσήυεγκαν τω συνεδρίω περί της νεοχμωθείσης τοις Βιθυνοΐς επα-
ναστάσεως καί της έυτός της πόλεως Νικαίας παραδοχής Μσαακίου του 

85 μετά etc. : probabilius a. 1182 exeunte 2 ένστάντο; etc. : a. 1182 

81 μέγ' ώχθησε : cf. Horn. A 617; al. 85—87: cf. Eust. 40, 13—14 90 γλυκερόν 
φάο;: Horn, π 23; ρ 41 4—20 ούκουν — πειθώ : cf. Eust. 42, 28—44, 17 4 
φαύλη; συμμορία;: cf. Nie. Or. 39, 10 

VA = a, PW, RMDF = b 

81 Ικανω; post έαυτόν add. APW Bekk 82 αίμοχαρέστερον έαυτοϋ καί V άνοσι-
ουργίαν Ρ 83 καί pr. om. W 84 καί om. Pac 87 κακουργήματι V : φονουργήματι 
Ρ Τριψίχου F 87—88 δ; τη; έταιρ. είχε τήν ζώνην Ρ 88 Πτερυγιονίτη; Α : 
Πτερυογινίτου R : ΤΤτερυγιωνίτην Β : ΤΤτερυγιονίτου rei. 89 κακουργήσαι : καττύσαι 
V 90 καί αύτοκαλλόνην δντικρυ; post φάο; add. AP τη om. V 92 τη; ση; 
ύπέρ κατάληψιν άνοχή; Ρ 92—94 ('Ανδρό)νικο;— ψυχήν i. r. 34 litt. Ρ 93 έπε-
σκίρτα APW εϊπη PDF 94 αίμοβόρον om. APW 1 άδεέστατα Α8Ρ 2 
Σεπτεβρίου ARM: abbrev. PWDF β'«s et Ινδ. per symb. APWDF 2—3 τοϋ 
— ετου; Χ : τρίτου om. VBS : τοϋ , ' ετου; rei. : του έξακισχιλιοστοΰ έξακοσιοστοΰ 
ετου; Bekk 4 φαύλη; om. AW τοϋ om. AW τοϋ Άνδρονίκου om. Ρ Bekk 
5 καν — βούλησιν : καν ήπείγετο λεληθέναι AW περιέκρυπτε Ρ Bekk 6 λόγον 
— συνεδρίω : ε i; σκέψιν προύθηκαν τά Ρ 7 Νικαία; om. W 7—8 Ίσ. τοϋ 
'Αγγέλου V: τοϋ 'Αγγέλου Ίσ. Β 

82 μιαιφονίαν: φονουργίαν b Bekk 88 ôv —ίφθημεν: δ; διεθρυλλεϊτο παρά πδσι 
b Bekk 93—94 τήν — ψυχήν : τό τη; ψυχή; ήδόμενον b 5 ϋκρυπτε b 
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έξ 'Αγγέλων καί Θεοδώρου του Καντακουζηνοί), άλλά δή καΐ δσα κα-
κουργοϋσιν οί Προυσαείς είσοικισάμενοι Θεόδωρον τον Άγγελον και 

ίο ταύτα τοις Νικαευσι φρουήσαντες. καί φάμενοι μή ούκ αν άλλως ήρεμή-
σειν τούς στασιώδεις, εΐ μή 'Ανδρόνικος βασιλεύσειεν, ó δια την ίπταρ-
γυρίζουσαν τω χρόνω τρίχα των νέων εχων λέξαι σοφώτερα, καί erri 
θρόνου καθίσας του διαλίθου καί τη βασιλείφ ταινίςι διαδηθείς συναυ-
τοκρατοροίη τω | παναφήλικι βασιλεΐ καί διορφη τό γενησόμενον καί 

15 περατοϊ τό πραχθησόμενον μετ' Ισχύος μείζονος καί εξουσίας άρχικωτέ-
ρας, είχον εύθύς τούς περιεστώτας καί όσοι ιτερ έκείνω συνήδρευον διά 
γένους σεμνότητα καί άξιωμάτων λαμπρότητα όμοφώνως άνακραγόντας 
πάλαι αυτοίς εϊναι τό ττροβληθέν δι' έφέσεως καί μηκέτι καιρόν εϊναι του 
άναδύεσθαι* ή γάρ αν καί βία ν συμμίξωσι, προχωρούσαν ουκ εχοντες 

20 τήν πειθώ, άμέλει καί της εύφημίας κατάρχονται καί ούτωσί πως δια-
τιθέασι την άνάρρησιν „'Αλεξίου καί Άνδρονίκου μεγάλων βασιλέων 
καί αυτοκρατόρων 'Ρωμαίων των Κομνηνών πολλά τά ετη" πλατέσι 
καί άνεωγόσιν αδοντες στόμασι καί μικρού διαρρηγνύμενοι ταϊς φωναΐς. 

Διαδοθέντος δέ του καλοϋ τοϋδε πρίσματος τοις εν τή πόλει καί άβελ-
25 τέροις (ούτω γάρ χρεών τόν Κωνσταντινουπολίτην δήμον καλεϊν) ώς 

μελισσών σμήνη σίμβλων άπαναστάντα τά πλήθη συνείλεκτο, έκ παντός 
γένους καί τέχνης άπάσης καί ήλικίας της συνόδου γεγενημένης· ότε καί 
τις τών του βήλου κριτών (τό δέ όνομα έκών ύπερβήσομαι) είς τό του 
επί τών δεήσεων όφφίκιον άναβάς ώς θεράπων Άνδρονίκου θερμότατος 

30 καί άλλος δέ τις πρωτονοτάριος τιμηθείς γλωττογάστωρ καί μηδενός 
άγεννέστερος της τυραννίδος ύποδρηστήρ, της κατά τήν άνάρρησιν Άν-
δρονίκου φήμης απαντοχή διατρεχούσης καί αυτών δέ τών φαυλοκολά-
κων τά ώτα περικτυπησάσης, ώσπερ εν évi | πνεύματι τό τυραννεϊον 
καταλαβόντες, καθ' ó έτελεταρχεϊτο ταύτα τά άθεσμα (τοϋτο δέ ήν ό τοϋ 

27 δτε etc. : viri, quorum nomina tacentur, erant Constantinus Patrenus et Michael 
Haplucherus; cf. App. ad p. 335, 20—21 

25—26 ώς — συνείλεκτο: cf. Horn. Β 87; Nie. Or. 8,18 27 sqq.: cf. Eust. 44, 
18—20 

VA = a, PW, RMDF = b 

10 ταύτα AW 11 βασιλεύσει VB 16 έκείνω: Άνδρονίκω Ρ 17 γένους 
λαμπρότητα καί άξ. σεμνότητα Bekk άνακραγότας Ρ 18 καί post πάλαι add. W 
19 βία W 20 ούτω V 21 Άνδρονίκου καί 'Αλεξίου Α 24 πράγματος τοϋδε R 
τή om. VAac καί om. APW Bekk 26 τών σίμβλων Bekk 27 καί πάσης 
ήλικίας Bekk 28 âç VA 29 θερμότατος : πιστότατος Ρ 30 γλωττογάστωρ 
πρωτονοτάριος τιμηθείς ούδενός VA 31 του Άνδρονίκου Bekk πανταχη V 
34 ταϋτα τά δθεσμα: τά είρημένα Ρ 

20 πώς om. b 27 τέχνης πάσης (πάσης τέχνης D) b 34 τάδε W b Bekk 
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Μιχαηλίτζη Αγόμενος οίκος), τά συγκλητικώς έξυφασμένα των κεφαλών 35 
έξενεγκόντες καλύμματα καί των κατά νώτου κεχυμένων λευκολίνων 
λαβόμενοι διείλουν αύτά ώς σφαίρας, χοροστατοΰντες τοις έκ τριάδων 
καί της τότε τελετής προεξάρχοντες· καί πρόςμέλος κεκλασμένον μεταρρυ-
θμίζοντες την φωνή ν καί πανικώς έξαλλόμενοι καί τάς χείρας ως ες κρότο ν 
ξυμβάλλοντες τώ ττόδε ύπεσάλευον καί κατά μέσον έδίνευον μολπή τ ' 40 
Ιυγμφ τε τήν γήν εκρότουν ύπορχούμενοι. ώ της άναιδείας καί της μικρο-
γνώμονος φρενός καί κουφότητος. 

Του δ' Άνδρονίκου καταβάντος άπό του τυραννείου ες το εν Βλαχέρ-
ναις βασίλειον καί γενομένου κατά τον εντός τούτου ύψηρεφή δόμον, 
δς Πολύτιμος λέγεται, έφίσταται καί ό βασιλεύς 'Αλέξιος όμοϋ παιάνων 45 
τε καί στεναγμάτων (ού γαρ πάντες τ φ καιρώ παρεσύρησαν) εύρών 
μεστά τά άνάκτορα καί αύτόν Άνδρόνικον ώς βασιλέα παρά πάντων 
καταλαβών εύφημούμενον. έκών τοίνυν άέκοντί γε θυμω τοις τελουμένοις 
έπευδοκήσας έκολάκευε κάκεΐνος σύν τοις λοιποϊς τό γερόντιον είς τό 
συμβασιλεύειν έπεγείρων καί προθυμοποιών είς τό ένεστώς Ιργον τόν 50 
άκρατώς έπί τούτο πάλαι φερόμε | νον. τό δέ της Άνδρονίκου φατρίας 
Θερμότερον καί άκκιζόμενον Άνδρόνικον καί τήν συνεδρίαν είρωνευόμενον 
άμφοτέραις συσχόντες είς τήν χρυσόπαστον κλίνη ν έφήκαν, έφ' ής ό βασι-
λεύς ΐζανεν. άλλοι δέ τήν καπνηράν καί πυραμιδοειδή έρέαν της κεφαλής 
άφελόμενοι πυρσήν αύτω περιέθεντο καί στολή ν βασιλική ν ένέδυσ αν 55 
Ιτεροι. 

Trj δ ' υστεραία έπί της Μεγάλης ' Εκκλησίας άρξαμένης της των βασι-
λέων άναρρήσεως γίνεσθαι Ανδρόνικος άνηγορεύετο πρότερον, ό δ ' 
Αλέξιος ύπεβίβαστο, μεταπεσούσης της τάξεως, καί ή αΐτία ώς καλ-

40 κατά — έδίνευον: cf. Horn. 6 19 48 έκών — θυμω : cf. Horn. Δ 43 49 τό 
γερόντιον: cf. Nie. Or. 8 9 , 4 51—56 τό—Ιτεροι : cf. Eust. 60 ,24—29 

VA = a, PW, RMDF = b 

35 Μιχαλίτζη VWMB Se: Μιχαηλίτου R K 36 λευκολίνων κεχυμένων D a c F λίνων R 
38 κεκολασμένον V 39 καί pr .— ές om. V έξήλλοντο Ρ ώς έκ κρότου R 40 
συμβάλλ. VA 41 έπορχούμενοι VA 43 ets VAWDa cKN 45 έκ των έξωθεν 
post 'Αλέξιο; add. Am«PW Bekk μέν post όμοϋ add. VA 47—48 παρά — 
καταλαβών i. r. 16 litt. Ρ ώ ; βασ. σχεδόν παρά πάντων καταλαβών εύφημούμενον 
Bekk 48 άνευφημούμενον W 49 έπευδοκήσας suppl. Ame: -κών PW σύν: 
έν Bekk λοπτοϊΐ : άλλοι; Ρ τό γερόντιον : Άνδρόνικον Ρ : τό γερόντιον Άνδρόνικον 
Bekk 50 ένεστός RFp° Bekk 51 έπί τούτο άκρατώς D έπί : είς Bekk 52 
τόν Άνδρ. VAac είρωνευόμενον: (ε)Ιρονευ(όμενον) i. r. Α: έκτρεπόμενον V 54 
καπηράν ex καπνηράν Ρ (cf. ρ. 252, 76) πυραμοειδή P a c DF Bekk 57 δέ Bekk 
58 άνηγόρευτο Ρ πρότερος APWRp<=MKU δέ Bekk 59 ύπεβέβαστο Bekk 

38 καί — μεταρρυθμίζοντες : πρός μέλος τε κεκλ. μετερρύθμιζον (μεταρρυθμίζοντες W) 
PW b Bekk 47—48 ώς βασιλέα παρά πάντων σχεδόν εύφημούμενον b 
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λίστη και ευπρεπής · ou φασι δεϊυ τόυ ίνφαντα καί ές μέτρον ούπω ηλι-
κίας ίκόμενον λειογένειον προαυαγορεύεσθαι του πολιότριχος Άνδρονί-
κου καί γεραροϋ τό φρονεΤν καί άμα πρόσω καί οπίσω όρδν έχοντος τω 
έσθλφ της φύσεως, έπεί δέ καί αυτός 'Ανδρόνικος τά Ιερά εσαφίκετο μέ-
λαθρα στεφθησόμενος, τότε πρώτως ώφθη τοις άνθρώποις διαχυθείς καί 
τό του βλέμματος ό θήρ μεταθέμενος βλοσυρού καί τήν επί τό κρεΐττον 
των πραγμάτων άλλοίωσιν πολλοίς των δεομένων καθυποσχόμενος. 
ήν δέ ταϋτα φενάκη πρόδηλος καί ψευδής έπαγγελία του άπατεώνος καί 
τό του προσώπου ίλαρόν φιλανθρωπίας παρυφιστάνον ίσχνότητα ίν-
δαλμα πρόσκαιρον συσκιάζον την ενδοθεν άγριότητα. 

Είσελθών δέ τό ιερόν καί τελεσθείς όπόσα τοϊς στεφομένοις είθισται 
σναξι πρόσεισι, δεήσαν των αχράντων αγιασμών μετασχειν, καί τόν 
ουράνιον αρτον | δεξάμενος εν τω προσεγγίζειν τω έκττώματι, !ν' έκπίη 
του εν αύτω τιμίου καί ζωοποιού αίματος, τάς χείρας ώς προς τό ποτή-
ριον διάρας καί έαυτόν εις παθαινόμενον σχηματίσας κατά των φρικω-
δών έπόμνυσι μυστηρίων, απάντων έφεστώτων σχεδόν καί άκροωμένων, 
όπόσους τό ίερόν συνειχεν άδυτο ν, μή δι' ετερόν τι βασιλεύσει ν αίρετί-
σασθαι ή τό βουληθηναι βοηθησαι τούτφ καί τω τούτου κράτει, δείξας τόν 
συνεστώτα βασιλέα καί άνεψιόν 'Αλέξιου, δν μεθ' ημέρας άπηγχόνησε καί 
τω της θαλάσσης βυθω παρέπεμψεν. 

Έξιών δέ του ίεροϋ μετά δορυφορίας ώς ένήν μάλιστα λαμπροτέρας 
καί πλείστων υπασπιστών (τό γαρ δειμαίνειν άκρως τοιαύτα ύφηγεΐτο 
έκείνω) καί διελθών τόν έν τή Χάλκη νεών του σωτήρος Χρίστου τήν 
πορείαν επέτεινεν, ου βάδην προβαίνων καί εστίν ου έμβραδύνων, ώς 
εθος τοις θριαμβεύουσιν αύτοκράτορσιν, άλλ' άνείς τόν ΐππον έλευθέρω 

62 άμα — όραν: cf. Horn. Γ 109 sq.; ω 452 71—78 πρόσεισι — 'Αλέξιον: cf. 
Eust. 36, 12—17 

VA = a, PW, RMDF = b 

60 δείν om. R μέτρω RM 62 ΤΌ όρδν F Bekk 63 δέ om. A 64 TOÏS 
άνθρώ-irois ώφθη D 65 τοΟ — θήρ i. r. 12 litt. Ρ βλοσσυρόν VAPDF 67 
τοΰ άπατεώνοί suppl. Pm* om. W 68 τταρυφιστάμενον Α: παρυφιστών PW Bekk 
Ισχνότατον Ρ Bekk: abbrev. W 72 άρτον om. W δεξόμενοξ Ρ δέ post âv 
add. P s 73 πρό$ om. W (π)οτήριον A11: πρότερον V 74 σϋτόν VA σχημα-
τίσ«5: χρηματίσαΐ A 75 ήκροωμένων A 76 μηδ' Ιτερόν Α βασιλεύσειν : 
βασιλεύειν R: τήν βασιλείαν Ρ 76—77 αίρετίσασθαι — βουληθηναι: άλλ' ή cos 
βουλόμενοξ W 78 άπηγχόνισε W 81—82 τό — έκείνω suppl. Pm« 83 έμ-
βραδύνων: μή βραδύνων V 84 νυν post Θριαμβεύουσι add. ΑΡΡ° 

63 καί aCrròs om. b 65 6 θήρ om. b 67—69 ήν — άγριότητα om. b 72—76 
έν τω έγγίζειν τω έκπώματι (έκτττώματι RMK>C) Tas χεϊραξ άνέσχε καί σχηματίσαΐ 
έαυτόν εΐΐ παθαινόμενον κατά των φρικωδων έπόμνυσι μυστηρίων άκροωμένων σχεδόν 
απάντων, όσου$ b Bekk 77 θελήσαι b 78—79 δν — παρέπεμψεν om. b 81—82 
τό — έκείυω om. W b 
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ττοδί προχωρεϊν. ή ν ou υ τό γεγονός τοΟτο εις άμφίλογον· οί μέυ γάρ 85 
δειλίαν τό ποιητικού αίτιον του δρωμένου άπεφοίβαζον, οί δέ κεχοδέναι 
την βράκα τό γερόντιον διετείνοντο τω πανημερίω μόγω και τη άχθο-
φορία των βασιλικών παρασήμων άποκαμόν καί μή στέγειν εχον έπΐ 
πολύ τά λύματα της γαστρός. γενόμενος δέ κατά τό μέγα παλάτιον 
καί θύσας έφ' ίκαναϊς ήμέραις τά άναγορευτήρια εφ' ετερα τρέπει τον 90 
νουν παρανομίας γέμοντα εργα. 

'Εκποδών γάρ θέσθαι τόν βασιλέα βουληθείς Άλέξιον τήν φίλιον καί 
πάλιν άθροίζει πνύκα καί την έταιρεί | αν συναγείρειτήν έκείνω συνοργιά-
ζουσαν τά μή δσια. καί τοίνυν τό Όμήρειον επος φωνήσαντες άπαντες, 
δ διέξεισιν ,,ουκ άγαθδν πολυκοιρανίη · εϊς κοίρανος εστω, εΤς βασιλεύς," 95 
καί ώς ,,άετοϋ γήρας, κορύδου νεότης," ψηφίζονται ίδιωτεϋσαι τον βασι- ι 
λέα 'Αλέξιον ουκέτι λόγων οικονομίας άδήλου τοΤς πολλοίς μεμνημένοι 
παιδοκομίας τε καί διαμονής του κράτους καλλίονος, ταϋτα δή τά χθές 
τε καί πρώην λαρυγγιζόμενα καί τοις έρωτώσι τήν αϊτίαν των γινομέ-
νων εις άπολογίαν προκείμενα, εί τις τέως παροικών άτεχνώς εν τή λαμ- 5 
προτάτη πόλει του Κωνσταντίνου ουκ ή ν είδώς τά γινόμενα καί τόν 
λόγον δλως ήγνοηκώς, δι' δν έπεραίνοντο. 

Άλλ' οΰπω ακριβώς τδ βράβευμα τοϋτο τή πολιτεία έγνώριστο, καί 
κρίμα θανάτου κατά του βασιλέως εξάγεται παρά τής φατρίας εκείνης 
τής πονηρδς, τδ του Σολομώντος άντικρυς έπαινεσάντων έκεΐνο καί ίο 
φθεγξαμένων τών μιαιφόνων ,,δήσωμεν τδν δίκαιον, δτι δύσχρηστος 

95 ούκ — βασιλεύς : cf. Horn. Β 204 sq. 1 άετοϋ— νεότης : cf. Zenob. 2, 38; 
Karathanasis 240 3—4 χθές τε καί πρώην: cf. Nie. Or. 3,17 5—6 εί—γινόμενα: 
cf. Luc. 24, 18 11—12 δήσωμεν — βλεττόμενος: Sap. 2, 12 et 14 

VA = a, PW, RMDF = b 

85 προχωρεϊν : φέρεσθαι Ρ 85—89 ήν — γαστρός suppl. Pm« 86—89 κεχοδέναι 
—γαστρός : άλλο τι ύπενόουν Bekk : άλλοι δέ ελεγον δτι Crirò του κόπου καί τοϋ βάρους 
τών βασιλικών παρασήμων μή δυνάμενος κρατεϊν τά Ιν τή κοιλία τής γαστρός αύτοΰ 
βρώματα τήν βράκα αύτοΰ τό γερόντιον εχεσε Β 87 άχθηφορία ΑΡ 88 στέγειν : 
μεγίστη ν Α 90 Ούσας — άναγορευτήρια i. r. 20 litt. Ρ 91 παρανομίας γέμοντα: 
έναγή PW Bekk 92 βέλων VA καί om. DF 93 άγείρει Ρ Bekk έκείνου 
Bekk 95 ούτωσί post διέξεισιν add. Am«W 3 τε : που VAW 4—7 καί alt. 
— έπεραίνοντο suppl. Pm« 7 δι* ών ΑΡ 7 έπεραίνετο V 8 τοϋτο om. Μ 
εγνωστο Ρ 9—10 (βασιλέως — δντικρυς ί. γ. 35 litt, et mg. Ρ 10 καί om. M 

85 προχωρεϊν: πορεύεσόαι b Bekk 85—89 ήν—γαστρός om. W b 90—91 
Ούσας — Ιργα: φσας τά άναγορευτήρια έφ' Ιτερα τρέπει τόν νουν b Bekk 93—94 
καί — δσια om. b 94 άπαντες φωνήσαντες b Bekk 2 άδήλων b Bekk 4 
λαρυγγιζόμενα: έπί πολυάνθρωπων συνελεύσεων προβαλλόμενα Ρ b Bekk 4—7 καί 
alt.—έπεραίνοντο om. W b 9—10 παρά — πονηραςοπι. b 10—11 έπαινεσάντων 
— μιαιφόνων : έπαινεσάντων τών συνειλεγμένων τότεκαΐ φθεγξαμένων (φΟεγγομένων W) 
άναιδώς (άναιδώς om. Ρ : έκεΐνο τών μιαιφόνων W) PW b Bekk 
18 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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ήμΐν έστι καΐ ώς βαρύς έστι καί μόνον βλεπόμενος." καί νυκτός έπεισπε-
σόντων οώτω toö Άγιοχριστοφορίτου Στεφάνου, του Τριψύχου Κων-
σταντίνου καί τίνος Δαδιβρηνού Θεοδώρου, προεστώτος των (5αβδο-

15 φόρων, τήν δια τόξου νευρας καθυττοδέχεται πνιγμονήν. αρθείς δέ ό 
νεκρός καί άχθείς ές Άνδρόνικον κατά του κενεώνος τ ω έκείνου τύπτεται 
ττοδί καί των τοκέων τ φ κειμένω ó μέν ώς έττίορκος διατωθάζεται, ή δέ 
ώς περιλεσχήνευτον έταιρικόν | περιυβρίζεται γύναιο ν επειτα τιτρδται 
όβελίσκω τό ους καί κρόκης έξαφθείσης κηρός περιπλασθείς τ φ Άνδρονί-

20 κου σφραγιστή ρίω ενσημαίνεται δακτυλίω. 
Καί τό μέν λοιπόν σώμα καταδικάζεται ριφήναι βυθω, ή δέ κεφαλή 

άποτμηθήναι καί αύθις Άνδρο νίκω προσενεχθήναι. καί πέρας είληφότος 
του έπιτάγματος, ή μέν έν τταραβύστω κατά τήν λεγομένη ν Καταβατήν 
διαφίεται, τό δέ σκήνος κεράμω μολιβδίνφ ένειληθέν τοις Θαλαττίοις κόλ-

25 ποις έκδίδοται, της άλιάδος, ήτις τον οίκτρότατον τούτον φόρτον 
άνεϊχε, δυσίν άναγομένης ένδόξοις άνδράσι μετά μολπών καί ωδών, δη-
λαδή τ ω επί του κανικλείου 'Ιωάννη τ ω Καματηρω, δν καί ύστερον 
άρχιποίμενα ή τών Βουλγάρων προεδρεύουσα έλαχε, καί Θεοδώρω τ ω 
Χούμνω, δς τετίμητο χαρτουλάριος. | 

15 Alexius II Comnenus strangulatus paulo ante diem 24 mens. Sept. a. 1183 

12—15: cf. Eust. 6 2 , 1 5 — 1 8 ; Nie. Panopl. dogm. lib. X X V I I : έπεί δέ της ζωής 
άμα καί τήζ άρχής τταναθεμίτως τούτον 'Ανδρόνικος ύπεξήγαγεν — φ γαρ πρό τρίτης 
τους περί πίστεως δρκους άπεδεδώκει, τοϋτον σήμερον τη διά τόξου νευρδς πνιγμονή 
τήν ψυχή ν άπορρήξαι κακώς παρεσκεύασεν . . . 24—25 τοϊς — έκδίδοται: cf. Eust. 
6 2 , 1 5 — 1 8 

VA = a, PW, RMDF = b 

16 είς MDac Bekk 16—17 ποδί τύπτεται Ρ Bekk 17 ώς έπίορκος: ό έπερεαστής 
έκείνω καί έπίορκος W έκείνω καί έπηρεαστής post έπίορκος add. ΑΡρ° Bekk 18 
ώσ(περ)ε! (λεσχήνευτον) Ρρ° έταιρίδα R τιτρώται Ρ 18—19 όβελίσκω 
τιτραται V 19 έπιπλασθείς Ρ τώ τοΰ Άνδρονίκου V Άνδρονίκω RM 22 
προσενεχθήναι καί πέρας είληφέναι R 24 μολιβδίνη V 25—29 δηλαδή — χαρ-
τουλλάριος i. r. ca. 30 litt, et mg. Ρ : τά δέ όνόματα προφέρειν où δέομαι W 

12 ώς om. b Bekk 13—14 τοΰ pr. — ^αβδοφόρων: τινών b 16—17 τω — 
ποδί: τύπτεται b 18 περιυβρίζεται: καταμωκαται b Bekk: γρ. περιυβρίζεται Dm« 
25—29 της — χαρτουλάριος om. b 
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ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

ΕΝ ΤΟΜΟΙΣ ΔΥΣΙ 

Καί ούτω μέν έξ άνθρώπων ό βασιλεύς 'Αλέξιος έγεγένητο, ζήσας τόν 
μέν άπαντα χρόνον Ιτη μή ακραιφνώς πεντεκαίδεκα, τρία δ' έκ τούτων 
άρξας, ού καθ' έαυτόν τε καί άμιγώς, άλλά τα μέν πρώτα ϋπό μητρί τήν 
άρχήν διεξαγούση παιδοκομούμενος, επειτα ύπό δυοϊν τυράννων των 
πραγμάτων της βασιλείας έπειλημμένων δσα καί ήλιος ύπό νέφους 
σνσκιαζόμενος, ώστε καί βασιλευομένω έφκει μάλλον ή βασιλεύοντι, 
εκείνα έπιτάσσων καί δρών, δσα είσηγουντό oí οΐ άποστάται, μέχρι καί 
του δι' άγχόνης τό πέρας δέξασθαι της | ζωής. 

Της δέ μυσαρδς πράξεως ταύτης ούτω τετελεσμένης, οίκτρώς αρ-
μόζεται Άνδρονίκω πρός συμβίωσιν "Αννα ή του βασιλέως 'Αλεξίου 
μνηστή, θυγάτηρ ούσα του τήν άρχήν των Φράγγων διέποντος. καί 
ούκ ήσχύνετο Κρονίων άπόζων άνεψιοΟ γυναικί μιλτοπαρήω καί τρυ-
φερή καί μήπωτό ένδέκατον Ιτος έξηνυκυία μέλλων άθεμίτως συγκοτακλί-
νεσθαι καί παραγκαλίζεσθαι ό πέπων τήν όμφακίζούσαν, ó ύπέρωρος 

15 Κρονίων άπόζων: cf. Aristoph. Nub. 398 cum schol. Io. Tzetz. I V 2 p. 477 Koster; 
Nie. Or. 90, 12 

VA = a, PW, R M D F = b 

3 έν — δυσί: θεωρουμένη έν τόμοις δυσίν A: om. P W Bekk 5 ιε' Α δέ Bekk 
6 τε : δέ Bekk 7 τυράννοιν V 9 σκιαζόμενος D (συσκιαζό)μευο; —καί i. r. 
6 litt. Ρ ώστε καί om. W 10 ol pr. om. P W Bekk ol alt. om. V έτπστάται 
Bekk 13 'Αλεξίου om. R 14 διέποντος των Φράγγων W 14—15 καί — 
μίλτο (παρήω) i. r. 25 litt, et mg. Ρ 14—18 καί ήν άνεψιοΰ μνηστή μιλτοπαρήω 
καί τρυφερά καί μήπω τό ένδέκατον Ιτος έξηνυκυία συγκατακλινόμενος άθεμίτως καί 
παραγκαλι ζόμενος ό πέπων τήν όμφακίζουσαν, ό ύπέρωρος τήν ήλικίαν τήν όρθότιτθον 
νεανίδα κτλ. W 16 ια ' Α 16—17 μέλλων —παραγκαλίζεσθαι: συγκατακλινόμενος 
( : συγκατακείμενος Bekk) άθεμίτως καί παραγκαλιζόμενος Ρ Bekk 

1—3 βασιλεία (του βασιλέως add. F ) τοϋ (του om. R F ) Κομνηνού κΰρ (κϋρ om. Μ: 
intrascr. D : eras. F ) Άνδρονίκου (του κακώς τυραννίσαντος post Άνδρ. add. DP°) b 
ΙΟκαΙ alt. om. P W b Bekk 12 μυσαρδς om. P W b Bekk οίκτρώς om. b 14—19 
καί ήν μιλτοπαρήω κόρη καί τρυφερή καί . . . έξηνυκυία συγκατακείμενος καί πα-
ραγκαλιζόμενος ό πέπων τήν όμφακίζουσαν καί όρθοτίτθιου νεάνιδα, είπείν δέ καί 
^οδοδάκτυλον καί δρόσον έρωτος στάζουσαν b, sed άνεψιοΟ γυναικί post ήν, άθεμίτως 
post συγκατακείμενος et καί ό βικνός τ ώ χρόνω καί χαλαρός post είπείν δέ καί add D m s 

18* 
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την ήλικίαν τήυ όρθοτίτθιον νεάνιδα, ό ρικνός και χαλαρός την ροδοδάκ-
τυλον καί δρόσον έρωτος στάζουσαν. 

ΈίγΙ δέ τούτοις δευτέραν αιτείται χάριν 'Ανδρόνικος τον των αϋτοϋ 
θελήσεων πληρωτή ν πατριάρχην, τον Καματηρόν λέγω Βασίλειον, καί 
τήν τότε σύνοδο ν ή δέ ή ν τό λυθήναι του όρκου Άνδρόνικον, δν είχεν 
όμωμοκώς τω βασιλεΐ Μανουήλ καί τω εκείνου ταλαιπώρω παιδί, καί τους 
άλλους, όσοι παραβάται ώφθησαν των όμωμοσμένων. καί οί μεν, ώς 
εί δεσμεΐν άδιαφόρως καί λύειν τά πάντα εΐλήφασι προς ΘεοΟ, τόμους 
έξέθεντο παραυτίκα, δι' ών άμνηστίαν των ήνομημένων | εδίδοσαν 
άπαξάπασιν. ό δέ ώς Θαυμαστήν τινα παρέχει τήν άμοιβήν τοις των 
έπιταγμάτων αύτοΰ πληρωταΐς· ή δέ ή ν καί των τότε μέν αιτηθέντων 
ραδία τερμάτωσις, α μικρά δήπουθεν ήσαν και περί μικρών ύφηγούμενα, 
τό δέ μέγιστον τό συνεδρεύειν έκείνους αϋτω, σκιμποδίσκων παρατιθε-
μένων καί παρεισφερομένων τω βασιλείω θρόνω κλισμών, δ καί ούχ ήτ-
τον είς γέλωτα τών έλομένων καί καταδεξαμένων αρχιερέων ούκ επί 
συχναϊς ήμέραις συμβάν ήπερ φαντασίαν τιμής καί δόξης ίνδαλμα επί τήν 
προτέραν επανήλθε συνήθειαν, καθά καί ξύλον επικλινές βία προς τήν 
έτέραν εξιν μετενεχθέν. μάλλον μέν ούν καί ταύτης πολύ παρεσπάσατο · 
ίνα γάρ μή δοκή 'Ανδρόνικος παλιμβολώτατος άνθρώπων καί άστασίαν 
ήθους κάπί τοις μικροτάτοις νοσών, τό είς όψιν έκείνω έλθεΐν oi άρχιερεϊς 

20 αίτεΐται: ca. mens. Oct. a. 1183 

19 δρόσον — στάζουσαν: cf. Nie. Or. 51, 3 25 δεσμεΐν — 6εο0: cf. Mat. 16, 19 

VA = a, PW, R M D F = b 

18 όρθότιτθον P R a c καί post νεάνιδα add. A'PW Bekk τ ώ χρόνω post ρικνός 
add. PW Bekk κορίσκην post φοδοδάκτυλον add. A^sPW Bekk 20 β Ά 20— 
21 τ ώ ν — λ έ γ ω : πατριάρχην P W 24 όμωσμένων M D ï c F 25 τά πάντα: 
άπαξάπαντα P W ττρός: παρά PW 26—27 έδίδοσαν άπαξάπασιν: τοις μή 
εύόρκοις έδίδοσαν (άπαξάπασιν add. Bekk) P W Bekk 27 ό δέ om. R : ό δ ' 
'Ανδρόνικος PW 27—28 τοίς — ττληρωταΐς : τοις τών όρκων λύταις άρχιερεϋσιν 
P W 28 έπιτεταγμένων Μ ή δέ ήν: ήν δέ αύτη PW 29 περί μικρών 
ύφηγούμενα : περί εύλύτων τινών προτεινόμενα P W μικρού AD 30 τό alt. : 
τού A: om. P W τούτου; έκείνω P W σκιμπόδων W Sc 30—31 παρενη-
νεγμένων καί παρεντιθεμένων P W 31 παρεισφερομένων: γρ. παρενηνεγμένων Am« 
θρόνω: βήματι Am8YPPW κλισμών om. P W Bekk 33 συμβάν: κρατήσαν 
Aug ypPW έπΐ: ττρός P W 34—35 καθά καί λύγος έπικλινής βία ττρός τήν οί-
κείαν άνεθείς εξιν έπάνεισι Am8 YPPW 36 δοκοίη VAP l r : εσται W παλιμβ. άν-
θρώπων: παλίμβολος τήν γνώμην PW 37 έπΐ τοϊς δεδογμένοις PW ές αϋτόν R 
έαυτών ex ές αύτόν ? Μ έλθεΐν έκείνω V 

20—24 βασιλεύσας δ ' 'Ανδρόνικος αίτεΐται τόν πατριάρχην Βασίλειον καί τήν τότε 
σύνοδον λυθηναι τοΰ δρκου, δν είχεν αύτός . . . παιδί, καί ot άλλοι σύν τούτω πάντες, 
όσοι (σύν — όσοι : όσοι τούτω R) b Bekk 26 αύτίκα b Bekk 30 ή δέ μεγίστη 
b Bekk 34—35 πρός τήν προτέραν Ιξιν έπάνεισιν άνεθέν b Bekk 37 κάπί 
— μικροτάτοις : έπΐ ταϊς έαυτού πράξεσι b Bekk 
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ούτοι ούχ εύρισκον ευχερές έπΐ βήματος καθημένφ λαμπροΟ. καί οί προ 
μικρού τη συνεδρία τη βασιλική σεμνυνόμενοι και γέρας είληφέναι τούτο 
Δαυιτικώς ώς πιστοί τ-rjç γης βρενθυόμενοι τότε ύπενόστουν έγκαλυπτό- 40 
με voi και ταλανίζοντες εαυτούς, olç θεοΟ άπέστησαν τά άλυτα λύοντες καί 
τον έμπαίκτην διακενής Άνδρόνικον Θεραπεύοντες. | 

Ώς δέ τά κατά τήν άνάρρησιν Άνδρονίκου καί τήν άναίρεσιν 'Αλεξίου 
του βασιλέως δήλα ήσαν Άλεξίω τε τω Βρανά καί Άνδρονίκω τω Λα-
παρδδ, τοις των ταγμάτων στρατηγοϊς, απερ άντεφέροντο κατά τον 45 
Νίσον καί τήν Βρανίτζοβαν τω τής Oûyypiaç ρηγί τω Βελςέ πορθουντι 
τά έκεΤ πάντα καί ποιοϋντι κακώς τοις ξίφεσιν, δτερος μεν των αρχηγών 
ό Λαπαρδδς άπειρητέαν κέκρικε τήν ζωή ν καί τήν ευρυχανδή γένυν 
Άνδρονίκου δια παντός υπεβλέπετο καταχάσκειν εκτοτε μέλλουσαν καί 
αυτοΰ, è δέ γε Βρανάς άσμένως τήν μετάθεσιν τής βασιλείας ύπέφερεν 50 
ήδη τω χορω εγγραφείς οίς 'Ανδρόνικος επέβλεπεν ήμερον. 

Πολλάς ούν ό Λαπαρδδς 'Ανδρόνικος όδούς τραπόμενος ενθυμήσεων 
καί κατά κύνα Λάκαιναν ην Θευσεϊται ίχνηλατήσας μίαν εύρισκε σώζουσαν 
άτραπόν το τής όψεως καί έξουσίας άποπλάζεσθαι Άνδρονίκου. καί 
είχε ν άν απαθή κακών Ιαυτόν διατηρήσας, ει τή βουλή ταύτη επέμενε καί 55 
μή προς πρδξιν έτέραν μετακεκύβευτο. έρασθείς δέ κακώς δράσειν Άν-
δρόνικον καί τής είς τον κύριον και βασιλέα παρανομίας άμύνασθαι, θαρ-
ρεί τήν άπόστασιν καί τήν δυσμήν όρων ού χωρήσουσαν αυτόν, μήτε 
μήν παραδεξομένην τήν κατ' Άνδρονίκου όρμήν διά τον παρόντα καί 
συστρατηγοϋντα Βρανδν, τήν εω φαντάζεται καί προς έκείνην έκτείνει 60 
τους όφθαλμούς καί ώς συνηθεστέραν μέν έαυτώ άρξαντι πολλάκις κατ' 
αύτήν τάς μεγίστας άρχάς καί ώς θερμά δέ προς άντι | στασίαν οϋχ ήττον 
τρέφουσαν σώματα. 

40 ΊΓίστοΙ τη; γης: Ps. 100, 6 48—95 ó Λοσταρδας — χείρονι : cf. Eust. 22, 5—9 
53 κατά — Λάκαιναν : cf. Soph. Ai. 8 

VA = a, PW, RMDF = b 

38 ευχερές om. A προκαθημένω VA μετέπειτα post καθημένω add. PW Bekk 
38 λαμπρώς V 39 τη βασ. συνεδρία PW Sc Bekk 39—40 καί — βρενθυόμενοι 
om. V τούτο : ταύτην PW 40 τη; om. W 42 τόν έμπαίκτην i. r. 6 litt, et 
mg. Ρ : om. W 43 τοΟ Άνδρονίκου Bekk 45 οΐπερ Ρρ° άντεφέρετο MDF 
Epit. Bekk 45—46 τήν Νίσον Mac: τήν ΝήσσονΜΡ<=: τήν Νίσαν Sc 47 ποιοϋντι: 
τιθέντι APW 49 του Άνδρονίκου VAW διά παντός : άκριβώς V 49—50 
καταχάσκειν — αΟτοΰ : ώς καταχαίνειν εκτοτε κάκείνου μέλλουσαν APW 51 έπέ-
βλεπεν V: προσέβλεπεν APW Sc Bekk: Ιβλεπεν RMDF 52 'Ανδρόνικος ό Λα-
παρδδς W 53 ή ν: ή et i. mg. τουτέση δπου Ρ 54 άποπλάττεσθαι Α 55 
έαυτόν άιιαΟΓ| κακών Bekk έπέμενε : ένέμεινε APW Sc 56 πρδξιν : τάξιν VAacf 

D δέ: yàp APW 59 προσδεξομένην AP: προσδεχομένην W όρμήν: κίνησιν 
APW 61—62 καί, μέν et δέ om. APW Sc κατ' αυτήν: έκεΐσε APW Sc 62 
άντιστασίαν: άπόστασιν APW Sc 

42 τόν έμπαίκτην: αυτόν b 61—62 κατ' αύτήν πολλάκις b Bekk 
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Άμέλει καΐ τω συνηγεμόνι κοιυολογησάμενος καί πείσας Βρανδυ μέν 
κατά χώραν μένειν, αυτός δέ πρός τόυ πρεσβύτην άμα καί πρόσφατον 
αύτοκράτορα παραγενέσθαι ώς είχεν ευθύς έξώρμησε τήν φήμην προ-
φθάνων, ή καί τά ύπόγήνκρυπτόμενα διορδ καί τα γε νησόμε να πολλάκις 
ώς ήδη γεγενημένα διατρανοϊ. καί γεγονώς κατά τήν 'Ορεστιάδα, εϊπη 
δ' αν τις άλλος Άδριανούπολιν, άφ' ής ώρμητο, καί βραχύ τι έγκαρτε-
ρήσας καί όσον ταΐς έκεΐ κατοικούσα^ άδελφαΐς όραθηναι καί συντάξα-
σθαι τά άττόδημα Ιγνω μή περαιτέρω έλινύειν, αλλ' ώξ ενόν έπισπέρχειν 
τήν ές εω περαίωσιν ήδη yàp ή φήμη άθυρόγλωττος ή ν καί έπΐ τριάδων 
καί πλατειών άκρων τε τειχέων καί δόμων εύστόμει τήν άπόδρασιν του 
ανδρός καί πολλαχή έτίθει διατοξεύσιμον. μια τοίνυν νυκτί προς θάλασ-
σαν κάτεισι καί ναυσίν έμβάς αυτός τε καί οί σύν αύτω, αϊ κατά το Ύελο-
καστέλλιον τούτου ενεκα ήτοιμάσθησαν, èç τήν περαίαν γίνεται, κάν-
τεΟΘεν άναπνεύσας βραχύ έκφυγεΐν τό διολέσθαι ωετο καί τό προβεβλή-
σθαι θοίνη τις έτοίμη ή ίτητράγημα πρόχειρο ν ταίς y νάθοις του Άνδρονί-
κου. ήν δ', ώς εοικε, καί ούτος τη προνοία έκ της των ζώντων βίβλου 
άπηλειμμένος καί βορά τω θηρΐ προδαιταλευθείς. 

"Ενθεν τοι καί του | θείου άντιπνεύσαντος έκείυων ταΐς χερσί θηρδται 
καί άναπέμπεται πρός Άνδρόνικον, ύφ' ών Ιλπίσιν έθάλπετο συντηρη-
θηναι άδιαλώβητος, εύ τε καί ώς άρίστως πράξει ν, καί χειρί καί ψυχή 
παντοίαν σύναρσιν καί άρηξιν εύρασθαι προς τό καταπαλαϊσαι 'Αν-
δρόνικον. ήσαν δέ ταύτα διανοίας ούκ εύτυχούς άναπλάσματα καί όνει-
ρώδη, ώς δέδεικται, φαντάσματα, γενόμενος yàp κατά τό Άτραμύττιον 
συλλαμβάνεται παρά τίνος Κεφαλδ, ανδρός μέγα δυναμένου τότε παρά 

79—80 έκ — άπηλειμμένος: cf. Ps. 68, 29; Αρ. 3, 5 

VA = a, PW, RMDF = b 

64 κέκρικε τήν ζωήν. ήν γαρ είδώς Άνδρόνικον συμμάρψοντα καί αυτόν καί προσφιλές 
έστίαμα ποιησόμενον. όθεν post άμέλει add. AP" e t me Βρανδ post συνηγεμόνι add. 
APW Bekk Βραναν μέν om. Bekk μέν om. Ρ 65—66 αυτός—παραγενέσθαι: 
έως αυτός ές (πρός Bekk) τόν (πρεσβύτην άμα καί post τόν add. Bekk) πρόσφατον 
αυτοκράτορα παραγένοιτο Ρ Bekk 66 παραγένοντο W ώς είχεν om. R εΰθύς : 
αύτΙκα Ρ 68 ώς : ίσως R εϊποι Bekk 69 τις om. AW άλλως Α 70 ταΐς 
ένούσαις αύτη κασιγνήτοις Ρ κατοικούσαις : ένούσαις AW όραθήναί τε καί Ρ Bekk 
71 έπισπεύδειν P W 72 τήν ές: της F ές: πρός V άθυρόγλωττος ήν ή φήμη 
Ρ Bekk 73 δόμων: δρόμων V: οίκοπέδων A P W εύστομεϊ V : εύστοχε! R 74 
καί — διατοξεύσιμον om. V έτίθη W τήν θάλασσαν R θάλατταν D F N 75 
τε αυτός D Ύελλοκαστέλιον Μ : Ύελλοκαστέλλιον D F Bekk 76 ε ί ς ν γίνονται 
D 79 σωζόντων V 80 καί βορά — προδαιταλευθείς V: καί οΰτος βρώμα 
γενέσθαι έμελλε τοΰ τοιούτου ΆνδρονΙκου Β: καί τήν νεύουσαν ές άδου κληρούμενος 
π λ ά σ τ ι γ γ α AW: καί — π λ ά σ τ ι γ γ α post δαιταλευθείς add. P m « Bekk 81 0εοϋ Bekk 
84 καί άρηξιν om. Ρ 86 φάσματα Ρ 87 Κεφαλής V 

80 καί (om. Ρ)εΙς θοίνην (θοίνην : βοράν Ρ) Άνδρονίκω (-κου F) δαιταλευθείς Ρ b Bekk 
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τή χώρα καί πρωτιστεύοντος πιστού τε τω τυραννοΰντι, ώς έδειξε, καΐ 
παρακατατίθεται χερσίν Άνδρονίκου σφάγιον εύτρεπές καί ίερεϊου άνα-
κογχυλιαζόμενον προς άναίρεσιν καί τάς κόρας εκκόπτεται καί παραρ- 90 
ριπτεϊται τη του Παντεπόπτου μονή την τώυ κατ' αυτόν πραγμάτων 
φοράν ώς áy νώμο να όδυρόμενος· τον μεν γάρ Οπερ καλλίστης αίτιας 
τον της αποστασίας άναρρίψαι κύβο ν, τήν δε ούδέ τό βραχύτατον 
yoöv προσσχοΰσαν οίς μετ' ευβουλίας επέβαλε προσδέσθαι μερίδι τη 
χείρονι. 95 

Ούτω κρύψας εχει θεός ού μόνον τον άμοχθον καί άνόδυρτον βίοτον, ι 
αλλά καί τό προαισθέσθαι τό μέλλον κακόν καί τό προελέσθαι τό άκίν-
δυνον επιτήδευμα, καί ούτος yàp ό άνήρ έν πολλοίς όφθείς στρατηγικώ-
τατος αίσχρόν δουλεύειν οίηθείς Άνδρονίκω μετά τον του βασιλέως 
'Αλεξίου μόρον καί τον Ικ του τυράννου προφθάνων θάνατον καί προς 5 
φόνον έτοιμοτάτης άποξενών εαυτόν φύσεως ελαθεν ύπ' εκείνου καταλαμ-
βανόμενος, δν εφευγεν, ή χερσίν | εμπίπτων, άς άπεδίδρασκεν, ή τον 
έξόπισθεν καταλήψεσθαι προσδοκώμενον ώς έπιδιώκοντα κατά στόμα 
προσυπαντώντα εύρίσκων καί ένώπιον συμπλεκόμενον καί συνέχοντα. 

Καί ό μέν μετ' ού πολύν τι να χρόνον του βίου θανάτφ απάγεται- ό ίο 
δ' 'Ανδρόνικος ούτω τή αποστασία τοϋ άνδρός τούτου κατεπτοήθη, 
ώς παρ' δλην τήν έκείνου φυγήν τήν οίκείαν ώς ήδη έφεστώσαν φαντάζε-
σθαι καταστροφή ν έδεδίειγάρ ώς περίτάς μάχας όξύρροπον καί λήματος 
άνδρείου μέτοχον. άμέλει καί μή προχωρούσαν όρων τήν δι' επιδιώξεως 
ή μεθ' όπλων τούτου καταπολέμησιν προς τήν δια γραμμάτων μεθαρ- is 
μόζεται πανουργίαν καί τον τρόπον καινών ό σοφιστής άνεπλάσατο. 
βασιλικά γάρ ξυνθέμενος γράμματα έκπέμπει ταϋτα προς τούς των 
έώων επαρχιών πρωτεύοντας· ελάλουν δέ πονηρίαν άληθώς τά γραφό-
μενα, καί διετείνοντο, ομιλούντα έχοντα τον Άνδρόνικον, παρ' αύτου 
σταλήναι κατά τήν Άσίαν τον Λαπαρδδν καί παν, όπερ δν διαπράξηται 20 
κατ' οίκονομίας άγνωστου τοις πολλοίς τρόπον, ύπέρ της αύτου βασι-

93 τόν . . . κύβον: cf. ρ. 179, 47 18 έλάλουν . . . πονηρίαν: cf. Ps. 72, 8 

VA = a, PW, RMDF = b 

88 τε : δέ W 91 πραγμάτων : γραμμάτων W 93 άυαρρίψασόαι VAW ουδέ: 
μηδέ Ρ 94 γοΟν om. V προθέσθαι WDS YP 94—2 μερίδι — προαισθέσθαι 
om. V 1 ßlov DF Bekk 7 Ιφιjyev R 8 έπιδιωκόμενον V 9 συνεχόμενον 
D 11 του άνδρός τούτου V : του Λαπαρδα AWB κατεπτόητο AW : έπτόητο Sc 
14 τόν Λαπαρδδν post μέτοχον add. APW Bekk έπΐ της διώξεως D 16 τόν om. Ρ 
(ώς Α) καινότατον AW: σοφιστικώτατον Ρ ό σοφιστή; om. APW 17 πέμπει V 
19 καί διετείνοντο: διετείνοντο γάρ Ρ 20 τήν om. W καί post αν add. Υ: 
ούτοσΐ add. AP Bekk διαπράξαιτο M 21 έαυτοϋ AW Sc 

94 αυτός post ευβουλίας add. b Bekk, sed del. D 11 τοϋ άνδρός τούτου: τούδε 
PRMKN: τούτου DFU 
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λείας μέλλειν τοϋτο πραχθήσεσθαι, καί ένήγε ττάντας εις την τούτου άνεν-
δοίαστον παραδοχήν. ήν δέ ό σκοπός Άνδρονίκω, εντεύθεν έγκόψαι την 
όρμήν των πολλών ύφορωμένων, εφ' δτω δη αύτός μέν ό Λαπαρδδς κατ5 

Άνδρονίκου έξήρκε τό φρόνημα καί ώς άντίφρων τάς των ανδρών στίχας 
έπιπορεύεται, ό δ' 'Ανδρόνικος τω αποστάτη την πίστιν έπιμαρτύρεται 
καί ώς παρ' αύτοϋ πεμφθέντα τον πεφευγότα δέξασθαι διορίζεται, καί 
τί μέν άν τά καινοφανή ταΟτα | εδρασάν τε καί ίσχυσαν γράμματα, ή 
όξεϊα του ανδρός κατάσχεσις ου παρήκε διαγνωσθήναι. 

Τότε δέ καί την πτοίαν ταύτην παρά δόξαν 'Ανδρόνικος άποκρουσά-
μενος ίάνθη τό ψυχίδιον ώσεί τε περί σταχύεσσιν εέρση · καί της πόλεως 
εξεισι καί όμαλαΐς κινήσεσι καί σταθμοΐς βραχέσι καταλαμβάνει τά 
Κύψελλα καί τοις έκεΐσε κυνηγεσίοις ένευφρανθείς κατά την πατρφαν 
άφικνεΐται μονήν την εν τη Βήρα διακειμένην καί τω του φύσαντος 
εφίσταται μνήματι μετά δορυφορίας και δόξης βασιλικής, ής κάκεΐνος πά-
λαι ποτέ έρών ουκ έφίκετο, έπεί καί τό βασιλειδν πατρόθεν 'Ανδρόνικος 
ώς κλήρον καταβάν διεδέξατο. καί κατ' εκείνας τάς ημέρας σχάσας τό 
κολάζειν επί βραχύ, ώς 'Αλκυονίδας προς πολλών όνομάζεσθαι, μετά 
μικρόν έπάνεισιν είς τά βασίλεια, τών γενεθλίων έπιστάντων Χρίστου. 

Και άμίλλαις ίππων καί Θεωρείοις προσοχών, έαρος ύποφαίνοντος 
τό στρατιωτικόν άπαν συνήθροισεν, όσον τε έσπέριον καί του έώου 
όπόσον ουκ αφήνιασε · καί αυτός μέν την ευθύ της πόλεως Νικαίας ϊεται, 
τόν δέ Βρανδν Άλέξιον έκ τών κατά Βρανίτζοβαν επανεληλυθότα μερών 
εκπέμπει μετά στρατιάς ικανής τοις περί τό Λοπάδιον άντιταξόμενον · 
ήδη γάρ καί ούτοι τοϊς όμόροις ΝικαεΟσί τε καί ΠρουσαεΟσιν ες τό αύτό 
ήκοντες άπέστησαν φρόνημα, και ώς εύρόησεν αύ | τω ή στρατήγησις 

30 τότε: paulo ante festum nativitatis Christi a. 1183, cf. infra lin. 39 40 ver 
est a. 1184 

25—26 ώς — έπιπορεύεται: cf. Horn. O 279 31 Ιάνθη — έέρση : cf. Horn, ψ 597 sq. 
37—38 ή μέρας . . . 'Αλκυονίδα;: cf. Apost. 2, 20 

VA = a, PW, RMDF = b 

22 πάντα?: τούτους APW Sc 24 μέν om. PAOR 26 έπιπορεύεται: ύποποιεϊται Ρ 
ές αύτόν post τήν add. APP°W Bekk 28 ταΟτα τά καινοφανή V Bekk καινοφωνή R 
31 τήν ψυχήν PW άέρση V 34 άφίκται VAW Sc έκεϊνον post φύσαντος add. 
APW 36 πατρόθεν: παλαί ποτε V 38 Άλκυονείους PDm8ΥΡ 40 θεωρείαις 
RDAC?: θεωρίαν Μ: θεωρίας ΚΝ Bekk 41 όσον V 43 τήν Βρανίτζοβαν D F 
έπανελθόντα Ρ: έληλυθότα R 44 Λουπάδιον Μ 45 τε καί ΤΤρουσαεΰσιν om. V 
ές om. W 

22 διαπραχθήσεσθαι b Bekk τούτου: ¿κείνου b Bekk 38 κολάζειν έπΐ βραχύ: 
κακώς τιθέναι τινάς ( τινά; τιθέναι Bekk τινά;: αύτάς D) Ρ b Bekk 39 αύθις post 
έπάνεισιν add. b Bekk 
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καί τέλος τώ ττολέμω έπέθηκε δεξιώτατον, αρας εκείθεν προς τήν Νίκαιαν 
-τταραγίνεται και συμμίγνυσιν Άνδρονίκω, και περί εν στρατόπεδον αμ-
φοτέρων συνδραμόντων των στρατευμάτων, εγνω προσβαλειν τη πόλει 
'Ανδρόνικος, oi yàp ένδον ουκ απόντος μόνον Άνδρονίκου έφρονημα- 50 
τίζοντο, αλλά καί παρόντα έξουθένουν καί δπλοις ήμύνοντο των τειχών 
προεκφαινόμενοι καί λόγοις άσχήμοσιν επληττον μηδενός φειδόμενοι 
καί βλήματος καί ρήματος, καί ήσαν αί μέν πύλαι της πόλεως μεμυκυίαι 
καί όχευσιν άραρότοος ένηρμοσμέναι, αϊ δέ γλώσσαι, δσα καί πυλών 
των χειλέων διαιρομένων καί ώς εκ Θωρακίων των οδόντων έκπίπτουσαι, 55 
βολίδας αίσχρορρημοσύνης ήκόντιζον ες Άνδρόνικον. ό δέ τοιούτω 
βλήματι καιρίως πληττόμενος πυρ άπέπνει Θυμοϋ έκπυρηνίζων άσθμα 
Τυφώνειον, οία μηδέ στέγειν έχων τον ένδον τάραχον, έπεί και πόλις ή 
Νίκαια αυχεΐ μέν καί το έκ κραταιών τειχών άνάλωτον ή δυσάλωτον 
γοϋν εκ πλίνθου ωκοδομημένη πδσα όπτής* τότε δέ καί στρατιωτών 60 
είς αυτήν είσρυέντων, όπόσοι άττεστύγουν Άνδρόνικον, καί του 'Αγγέ-
λου δέ Ίσαακίου, δς μετ' Άνδρόνικον 'Ρωμαίων έκράτησε της τυραννί-
δος παραλύσας Άνδρόνικον, καί του Καντακουζηνού Θεοδώρου καί 
Περσών έκ προσκλήσεως εϊσδεδεγμένων ενδοθεν, ουκ άγαθά τοις πορθοϋσι 
τά του πολιορκεϊν έφαντάζετο. 65 

Πλείστας ου ν ήμέρας παριππεύσας Ανδρόνικος ουδέν ήνυεν, άλλ' 
όντικρυς Ιφκει όρεσιν άποτόμοις προσφερόμενος ή πετρών ραχίαις συμ-
πλεκόμενος παραβόλως καί προς | •¡•άρβυλα! καί τείχη διαμιλλώμενος 
Σεμιράμεια ή βέλεμνα πέμπων προς ούρανόν. οί γάρ ένδον έκθύμως 
έμάχοντο καί όπλοις μέν τάς δι' όπλων άπεκρούοντο προσβολάς, μηχα- 70 
νών δέ κατασκευαϊς άπηχρείουν τέλεον τά τών πετρών άφετήρια, όπερ ó 
βαθύνους Ανδρόνικος έτεκταίνετο τειχομάχια ιστών βελοστάσιά τε καί 

57—58 πΟρ — Τυφώνειον : cf. Nie. Or. 39, 18—21 ; πυρ θυμοϋ ex LXX, cf. Deut. 
32, 22; al. 68—69τείχη . . . Σεμιράμεια: cf. Apost. 16, 43 69 βέλεμνα —ούρανόν: 
cf. p. 78, 68 

VA = a, PW, RMDF = b 

47—48 παραγίνεται προς τ. Ν. VAW 48 στράτευμα M 49 συνδεδραμηκότων 
AW 51 παντοίοις post ήμύνοντο add. APW Bekk 53 βήματος καί βλήματος PK 
55 έκκύπτουσαι Ρ 56—57 ό —πληττόμενος : ó δέ τοις βλήμασι τούτοις καιρίως 
τιτρώμενοςΡ 57 έκπυρ(ρ)ηνίζον WDa cFBekk 57—58 έκπυρρηνίζων —Τυφώνειον 
suppl. Pm« 57 δσμα AW RMF: αύσμα D 58 κακά τοις Νικαεϋσι προβλέπων 
post Τυφώνειον add. AP οία: οίς R μηδέ: δέ μή Α 60 γοϋν om. Ρ ώκο-
δομουμένη WMK στρατιών R 61 ές PKU 61—62 καί — Άνδρόνικον om. 
Μ 62 δέ om. F Άνδρόνικον: αύτόν V 64 προκλήσεως W πορθοϋσι: 
πολιορκοϋσι V 65 τά τοϋ: τό W έφαντάζοντο AMDF 67 έφκει: ήν V: 
έφαΐνετο Β 68 παραλόγως Ρ Bekk Άρβηλα Bekk 69 Σεμειράμια Μ 
ενδοθεν Μ 70 δπλοι R 
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όρυκτήρας έπιτεχνώμενος καί εϊ τι ετερον διαλύειν εχει περίβολου πόλεως 
εργαζόμενος καΐ φιλοτιμούμενος προς τούς παρόντας ώς πολύ τό κατά 

75 τάς πόλεων αλώσεις ενδέξιον ηύχησεν. ό μέν γαρ επήγνυε τάς έλεπόλεις 
και την σφενδόνην περιειργάζετο τον λύγον τε καΐ τον στρόφαλον καί 
τον τειχεσιπλήτην κριό ν σιδήρω έφράγνυεν, οί δέ τοτέ μέν άπό πυλίδων 
αδήλων έκθρώσκοντες της πόλεως πυρί παρεδίδοσαν και χερσί κατέσπων 
τά μηχανήματα, τοτέ δέ προσαγόμενα τείχεσι δι' έτέρων όμοιων όργά-

80 νων ώσεί καί αράχνης διέλυον νήματα, ώστε καί 'Ανδρόνικος είς κενόν 
σχάζοντα όρων τά έαυτοΟ διαβούλια έννοεϊ τι άπάνθρωπον καί ολίγοις 
των πρότερον καταπραχθέν πολιορκοΟσί τε καί πολιορκουμένοις εξωθεν. 

Την γάρ ' Ισαακίου του 'Αγγέλου μητέρα την Εύφροσύνην έκ Βυζαν-
τίου άνακομίσας νυν μέν ώς πρόβλημα προυτίθει των έλεπόλεων, νυν δέ 

85 τ ω κριω έπαναβάλλων ώς εν όχήματι προσήγεν ούτω τ ω τείχει τά 
μηχανήματα, τ ω τοι καί ήν δακρύειν έν τούτω καί θαυμάζειν, δακρύειν 
μέν διά τό του οράματος καινότροπον καί τό του θυμου πάντα ρδον 
ποιείν και μηδεμίαν των ξενακού | στων καί της άνθρωπίνης φύσεως άλ-
λοτρίων ύποστελλόμενον πρδξιν, έκπλήττεσθαι δέ, όπως ούκ έτεθυήκει 

90 τ ω δέει τό γύναιον άνω των μηχανημάτων καθήμενον καί τοις τείχεσι 
της πόλεως προσαγόμενον · δτε καί πρώτως τεθέανται άνθρωποι σαρ-
κίον άπαλόν καί τοΟτο γυναικεϊον έρυμα σιδήρου προβεβλημένον καί 
την τάξιν ένηλλαγμένην καί μεταπηδώσαν ές τό άνόμοιον, ώς δέμας μέν 
ευπαθές άνθρώπινον των αντιτύπων προεκκεϊσθαι μηχανημάτων είς 

95 άποσόβησιν του χαλκω έγχρίπτειν χαλκόν, σίδηρον δέ περιστελλόμενον 
ι ανθρώπου σώματι, τοις δ' έκ των τειχών ούτως άτεχνώς τά βέλη ε-

φρένωτο, ώς άφίεσθαι μέν καθά καί πρότερον καί πλήττειν τούς έπιόντας 
καί καταπλήττειν, αύτήν δέ την εύγενη γυναίκα κακών απαθεστατην 
διατηρεΐν, ώς εϊπερ χερσί καί νεύμασιν έξ έαυτής μετήγε τά βέλεμνα, είς 

5 δέ τάς των άντιθέτων καρδίας αύτά κατέπησσεν. ού μόνον τοίνυν ές 

80 ώσεί — νήματα: cf. Is. 59, 5 

V A = a, P W , R M D F = b 

73 εί τι : ετι W 74 κατά : Trpòs Ρ 75 τά$ των πόλεων B e k k ηυχησεν : εύτυχεΐ 
Ρ : ηύτύχησεν W ό : ώ ; Μ 77 τειχεσιπλήκτην D F οί δέ: ΟΊ δέ Nikoœïs A P W 
B e k k 79 δ ι ' : καί Μ 80 άράχνου V : άράχνων Μ 81 τ ι : τε Μ 82 πραχθέν 
Ρ εξωθεν om. P a c 8 5 — 8 6 τ ά μηχανήματα τ φ τείχει Α 88 άλλοτρίαν V 
89 ού τεθνήκει V 90 τ ό γύναιον τ ω δέει D 90—94 καθήμενον —· μηχανημάτων 
om. Μ 92 καί τοΟτο om. D F σιδήρου: πολέμου Ρ 93 την om. Ρ έν-
ηλλαμένην W 94 άτταθές Α καί post ευπαθές add. B e k k μηχανημάτων: 
τειχομαχίων A W ès W 9 4 — 1 εΐζ — σώματι : ΐν ' απαθείς εΐεν οί ά π ' αυτών 
μαχόμενοι Ρ 95 περιστέλλεσθαι A W 4 διατηρεΐν: έδν Ρ : τηρείν B e k k καί post 
είπερ add. B e k k ès V A W 5 κατέπτησσεν R : κατέπτυσεν M 

82 τ ω ν πρότερον: πάλαι Ρ b B e k k 85—86 τ ό μηχάνημα b B e k k 89 S ' b B e k k 
92 eîç έρυμα b B e k k 95 χαλκόν έγχρίπτειν χαλκω Ρ b B e k k 
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ούδέν χρήσιμον την άπάνθρωπον ταύτηυ επίνοιαν καταλήξασαν εϊδεν 
'Ανδρόνικος, άλλα καί νυκτός έξιόντες οί Νικαείς τάς τε μηχανάς πυρί 
παρέδοσαν καί την γυναίκα δια μηρίνθου άνιμήσαντο ή ώς "Αρπυιαι 
άνηρείψαντο, Άνδρόνικον δέ ώς Φινέα άλλον τταρήκαν κόπτεσθαι μη 
έχοντα ô πεινώντι τω του θυμοϋ θηρί παραθήσεται. καί κλέος εντεύθεν 
επ' ανδρεία παρά τοις εναντίοις μέγα κτησάμενοι ΝικαεΤς Ιτι μάλλον 
ήρρενώθησαν τα φρονήματα καί της μάχης ήπτοντο ευθαρσέστερον. 

Ουκ άπό των τειχών δέ μόνον φαινόμενοι εργα γεν | ναϊα έπεδείκνυντο 
καί Άνδρόνικον σκώμμασιν ?πλυνον, μακελλάριον αυτόν άποκαλουντες 
καί κύνα φιλαίματον καί σαπρόγηρων καί κακόν άθάνατον καί ανθρώπων 
Έριννύν καί φιλογύνην καί Πρίηπον ΤιθωνοΟ τε καί Κρόνου πολυετέστε-
ρον καί εϊ τι αϊσχιστον άλλο πράγμα καί όνομα, άλλα κάκ των έπάλξεων, 
ώς είρηκε το λέγειν, καταπηδώντες διεξεχέοντο των πυλών. 'Ανδρόνικος 
δέ τω υπωχριώντι του προσώπου καί τ φ μή κατά φύσιν του βλέμματος 
καί τω πολλάκις ώς έν ίστω Οφαινούσηςτώ δακτΰλω περιελίττειντό κατα-
κεχυμένον καί βοστρυχώδες της γενειάδος θυμομαχών προδήλως έδεί-
κνυτο καί κατά τών Νικαέων δόλους υφαίνων. 

Λιμώττων δέ ώς κύων, Δαυιτικώς είπεϊν, έκ του μή εχειν τον καταθοι-
νηθησόμενον περιεκύκλου την πόλιν καί ώς ήπορημένη άρκτος έπιπορευ-
όμενος κατεστέναζε τών ταγμάτων καί τοις ταξιάρχαις έπέπληττεν ώς 
δήπου βλακευομένοις περί τον πόλεμον καί τήν παράταξιν ύπεκκλί-
νουσι. 

8—10 ώς — παραθήσεται : cf. Apoll. Rhod. 2, 176 sqq. ; Apost. 18, 68 16 ΤιΘωνοϋ 
— πολυετέστερον : cf. p. 2, 25 et p. 275, 15 17 αϊσχιστον — όνομα: cf. Nie. Or. 
14, 13 23—24 λιμώττων — πόλιν : cf. Ps. 58, 15; Mich. Chon. Or. in Is. Ang. I 
221, 7—10 24 ώς — άρκτος: cf. Os. 13, 8 

VA = a, PW, RMDF = b 

8 παρεδίδοσαν VAacKN al "Αρπυιαι V : "Αρπυιαν F 9 ώς — άλλον : Φινέως 
δίκην Ρ μή 2χον τΐ ô Μ 10 τώ θηρίω τοΟ θυμοϋ Ρ 11 μέγα έ π \ . . έναντίοις 
κτησάμενοι Bekk μέγα om. Ρ έναντίοις : έγκυκλωσαμένοις τήν πόλιν Ρ ol 
Νικαεϊς Bekk 13 άπό : έκ Ρ προφαινόμενοι Ρ Bekk 14 αυτόν om. Pac IS 
σαπρόγηρον MKUB Sc Bekk IS—16 καί ult.—πολυετέστερον suppl. Pm« 16 
καί Πρίηπον om. W. 17 άλλά om. W 18 έξεχέοντο D 19 δέ om. R 
βλέμματος: βήματος R 20 περιειλεϊν Ρ τό:καΙΑ 22 δόλους ύφαίνων κατά 
τών Νικαέων Bekk ήν ύφαίνων V: ύφαινε PJ>° 23 λιμώττων —καταθ. om. W 
λιμώττων —· έπιπορευόμενος i. r. 40 litt, et mg. Ρ άμέλει — αύθαδες ex b cum 
λιμώττων — κατα θ. ex a coniunxit Bekk καταθοινησόμενον V tòv : tò Bekk 
24 της ημέρας πολλάκις post πόλιν add. Ρ Bekk σταριτικώς. άμέλει post πόλιν 
add. W άρκτος: τις άρκτος W 24—25 έπιπορευόμενος: άμφιπεριιών W 26 
καί — ίπτεκκλ. om. Μ ύπεκκλίνουσι καί τήν παράταξιν V άντίταξιν Ρ 

9 κόπτεσθαι : άχθεσθαι b Bekk 10 τω—θηρί : τω θυμω b Bekk 11 μέγα παρά 
τοις έναντίοις b 14 αυτόν om. b 22 ύφαινεν b 23 λιμώττων — καταθοινη-
θησόμενον: άμέλει μηδέ φέρειν εχων (φέρων εχειν Μ) τό τών ένδον αύθαδες b 24—25 
έπιπορευόμενος: τηδεκάκεΐσεμεταχωρών bBekk 
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Τολμητίας δ' ών ό Καντακουζηνός Θεόδωρος και τη ακμή της ηλικίας 
δσα και οίνος ζέων νεωστί ληνοβατηθείς Ιδών ποτέ τον βασιλέα 'Ανδρό-
νικον την πάλιν περιιόντα μετά ϊλης συχνής και εύίππων ταγμάτων, 
ενθουσιώδους πλησθείςόρμήματοςκαίδιά τώνέφων πυλών άνακλιθεισών 
ώς είχεν εύθύς έκθορών, εφεπομένων αύτω καί τίνων εύαρίθμων, κατ' 
'Αν I δρονίκου τιταίυει τό δόρυ δια των προμάχων χωρών, σφοδροτέραν 
δέ ποιούμενος τήν έπέλασιν καί συνεχώς κεντρίζων τον ιππον καί βιάζων 
αντικρυς ΐπτασθαι, ουχί φέρεσθαι, ώς ή φύσις τούς πόδας έπτέρωσεν, 
ελαθεν έαυτόν άπολωλεκώς· του γαρ ίππου κενεμβατήσαντος κάν-
τευθεν έπί γόνυ κλιθέντος, της έδρας αποβάλλεται έπΐ βρεχμόν κατώκαρα 
πεσών καί τών μυών τών νωτιαίων παθόντων κακώς εκείτο όλιγοδρα-
νέων σκοτοδίνης ύποπλησθείς. κάντείίθεν έπιδραμόντες ξιφήρεις τών εξ 
Άνδρονίκου συχνοί άποδειροτομοϋσι τόν Θεόδωρον, είσΐ δ' οι και τον 
λοιπόν έκρεανόμουν Θεόδωρον Άνδρονίκω δρώντες τά καταθύμια. μετά 
μικρόν δέ καί τοις οΐκήτορσι της Κωνσταντίνου ή του Καντακουζηνού 
προσάγεται κεφαλή κοντώ μετέωρος ταΐς άγυιαΐς της πόλεως έμπομ-
πεύουσα. 

Οί Νικαεΐς τοίνυν τόν θαρσαλέον πολεμιστήν και άμαχο ν πρόμαχον 
άποβαλόντες ού μικρώς, ώς εικός, επωδύραντο τούτον πεσόντα και 
άθυμότερον διετέθησαν. βλέψαντες δέ προς τόν Ίσαάκιον "Αγγελον 
ήθελον υπείκειν τούτω καί ώς σφών αυτών προσφέρεσθαι άρχηγώ. ούτος 
δέ τήν γνώμην ύπόνωθρος ών καί κατ' ΑΙνείαν του μάχεσθαι άφιστάμε-
νος, ώς εοικε, τό μέλλον είδώς καί τήν άποκειμένην αύτω βασιλείαν ώς 
εκείνος τήν του γένους ευκλειαν φανταζόμενος ού περί πολλού τόν ήγε-
μόνα ετίθετο. 

Άμέλει τοι τό στρατιωτικόν ύπεκλυόμενον κατά βραχύ του προθύ-
μου ές ξυμβάσεις ήθελε χωρεΐν και τό γενναϊον έκεΐνο | λήμα καί ένθεάζον 
άπέσβεστο τέλεον. σύνοδοι γοϋν κατά φατρίας γινόμεναι είχον εκτρα-
γωδούμενα καί οϊον προ οφθαλμών παριστάμενα δσα οί πολιορκηθέντες 

37—38 ΙπΙ (alt.) — πεσών: cf. Nie. Or. 61, 24—25 49 Korr' — άφιστάμενο;: cf. 
Horn. Y 300 sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

29 νεωστί om. D 31 ένθουσιωδωζ Bekk άνακλιθείς W 32 ΙκΘορών AP Bekk 
συνεφεπομένων V 33 δια: καί δια W 34 έπέλευσιν APR 36 αύτόνV καί 
κακώς ύπό βέλους παθόντος post κευεμβατήσαντος add. APW Bekk 37 βρεχμόν τε 
κατώκαρα Ρ 38 παθόντων: θλφέντων Ρ 41 Άνδρονίκου Υ 43 έκπ. V: 
ίμποπεύουσα PRM: έμποπέμβουσα D a cF 46 άποβαλόμενοι Ρ: -βαλλόμενοι W 
άπωδύραντο V: ώδύραντο Ρ 47 τόν om. Ρ "Αγγελον MDFKU Bekk: om. 
VAPWRN 48 έπέκειν Μ αύτών: αύτω V: om. Bekk άρχηγω προσφέρεσθαι 
Bekk 50 μέλλειν R 53 ύποκλειόμενον R προθυμουμένου Α 54 είζ R 
λήμμα codd. 55 φατρίαν W γενόμεναι PR 56 πρό—παριστάμενα: τοίς 
όφθαλμοϊζ προκείμενα Ρ 
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δεινότατα πάσχουσι. καί τήν Άνδρονίκου δέ κατά νουν άπήνειαν φέρον-
τες καί τάς δια παντοδαπών βασάνων άναπεμπάζοντες κακώσεις ταΐς 
φρεσίν, όσας πείσονται πολέμου νόμω άλούσης της πόλεως, κοττέπτησσον 
ώς λαγώδια, απεναντίας τ ω Καινεΐ πεπονθότες· ô μεν yàp έκ γυναικός 60 
είς άνδρα, ώς ò μύθος βούλεται, ήρμοστο, οΐ δέ εξ άνδρών εις μαλακότητα 
γυναικείαν έξενευρίσθησαν, μηδενός δντος του δια της οικείας θερμής ορ-
μής είς έργα αρετής άναθάλποντος, άλλα πάντων μετά τόν του Καντα-
κουζηνού μόρον συννεκρωθέντων οίον το θάρσος καί το περί τάς μάχας 
άποθεμένων πρόθυμον. 65 

"Α πάντα κατανοήσας ό τότε τής Νικαίας άρχιερεύς Νικόλαος τήν 
ανάγκην ες τό φιλότιμον διατίθησι. καί δή τον λαόν έκκλησιάσας ύπο-
τίθησιν ένδοϋναι τ ω καιρώ και τοις πράγμασι καί, εως ή πόλις τοις κύ-
μασι τής μάχης άβάπτιστος, εγχειρίσαι φέροντας Άνδρονίκω· όραν 
γαρ 'Ανδρόνικον μή άν ποτε κεναϊς, δ φασιν, έπαναζεύξοντα χερσίν, ότι 70 
μηδ' έπόμενά είσιν αύτω τά άνθέλκοντα καί άντιπερισπώντα έτέρωθι, καί 
αυτούς δέ κατά μικρόν καί τής φυλακής άφισταμένους τής πόλεως καί 
προς τό τής ειρήνης οΐκουρόν άπονεύοντας. καί ώς εύρε πάντας άγαθήν 
τήν παραίφασιν οίομένους καΐάμφοτέραιςτοϋ | έκ ταύτης καλοϋπεριδρατ-
τομένους, την ίεράν έρέαν ένδύς καί άνά χείρας τά θεία δε ξάμενος λόγια επε- 75 
σθαί οί τούς ζακόρους κελεύει καί τό λοιπόν τής πόλεως πλήρωμα, ώς 
μηδέ γυναίκας ή νηπιάχους άπολειφθήναι τής έξελεύσεως, πάντας γυμ-
νιτεύοντας όπλου παντός, κλάδους ίκετηρίους σείοντας, άκαλυφείς τήν 
κάραν, άκρηπιδώτους τους πόδας, τάς χείρας λελυμένους των ίματίων, 
κατά μηδέν τόν ώς αληθώς ΐκέσιον ψευδομένους, άλλα καί σχήμασιν 80 
έλεεινοϊς καί ύφειμένοις φθέγμασιν έπισπωμένους τόν οίκτιζόμενον. 

Kai oi μέν οΰτω τής πόλεως έξεχύθησαν, ό βασιλεύς δ' Ανδρόνικος 
τ ω τής θέας άέλπτω καταπλαγείς πολλάκις τούς όφθαλμούς είς ακριβή 
των θεωμένων διεσάλευεν δρασιν άτεχνώς γάρ δναρ έδόκει βλέπει ν τά 
τότε τελούμενα, έπεί δέ άληθή τήν όψιν καί προς μηδέν πλανώσαν είχε 85 

60 Καινεΐ: cf. Apollod. Epit. 1, 22 66—67 τήν — διατίθησι: cf. p. 459, 49 70 
κεναϊζ — χερσίν: cf. p. 164, 64 

VA = a, PW, RMDF = b 

57 δεινά Ρ άπήνειαν: έμβρίθειαν Α: (ά)πήν(ειαν) P l r 58—59 ταΐς φρεσίν om. 
V W B 59 ήλωκυίας Ρ 62 ετι post μηδενός add. AP Bekk δντος om. V 
63 μετά ·— μόρον Am« : μετά τόν Καντακουζηνών Άνδρόνικον Α 64 θράσος VW 
τό alt. om. A 65 έιπθεμένων M 70 φησιν R 71 έαυτώ R 72 έαυτούς Bekk 
καί pr. om. V αυτής post φυλακής add. APW 74—75 ττεριεχομένους καλού VAW 
77 άπολυθήναι W γυμνητεύοντας RM Bekk 78 άκαλυφθείς Μ 80 καί om. 
Υ 83—84 τούς — βλέπειν om. Μ 84 διεσάλευσεν VP 85 πρός μηδέν: μή V 

57 άιτήνειαν: άπέχθειαν b 58 τάς—κακώσεις : τάς παντοδαπάς κακώσεις (κακώσεις: 
βασάνους Ρ) άνοατεμπάζοντες Ρ b Bekk 
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καταμαθών, τό τοις βασιλευσι προσήκον ελευθέριον φρόνημα και τό της 
γνώμης άκαπήλευτον παρωσάμενος ΰττονοθεύει τόν Ιλεον ό άσύντακτος 
καΐ την λεοντή υ ούκ εχων τω τέως άνακαλύπτειν την άλωπεκήν ύττοδύε-
ται. και τοίνυν ού μόνον τόν ασμένως προσδεχόμενον πλάττεται, άλλά 

90 καΐ μικρού κατήχθη πρός δάκρυα, τούτο δή τό άρχαϊον Άνδρονίκω της 
άληθείας συσκίασμα. 

Πλήν ουκ έπΐ πολύ τό δραμα ύποκρινάμενος, άλλά μετά καιρόν άπο-
δύς ως £άκια τά άπαλά καί Οττέρ | έλαιο ν λεία βήματα, έμφανώς τοις 
ΝικαεΟσιν υπέδειξε καί μάλιστα τοις κατ' άξίωσιν καί γένους σεμνότητα 

95 υπερέχουσιν, οΐαν ó γέρων Ιπιγουνίδα τρέφει όργής καί δσον τόν με-
1 τόπισθεν ύποτύφων κότον καί τό έχθραντικόν καί μνησίκακον είς καιρόν 

έταμιούλκει την άνταπόδοσιν. πολλούς τοίνυν της πατρίδος μετανάστας 
εϊργάσατο, τινές δ' άπό των τειχών κύμβαχοικαταρριφέντεςοίκτρότατον 
ύπέμειναν Θάνατον. 

5 Τότε δέ τούς Πέρσας άνασκολοπίσας κύκλφ της πόλεως καί τόν "Αγ-
γελο ν Ίσαάκιον έπαινέσας οίς εδρασε καί οΐς είρηκε, μη μόνον τούς 
οδόντας είς όπλα και βέλη (ού) μεταποιήσας επ' ίσης τώ Καντακουζηνφ 
Θεοδώρω, άλλά κάκείνω επιπλήξας πολλάκις κατά χριστού Κυρίου 
θρασυστομοϋντι καί ώς έκ κουλεοϋ του στόματος μάχαιραν όξεϊαν την 

ίο γλώτταν ελκοντι, καί χρηστών έμπλήσας προσδοκιών, τό δ' άληθέστε-
ρον είπείν, τόν έαυτου φονέα καί της αρχής παραλύσοντα τρέφων κατά 
θείον καί περιθάλπων είς τόν τη προνοία δοκοΟντα καιρόν, έκεΐνον μέν 
οπίσω άττοπέμπει πρός τό Βυζάντιου, αυτός δέ πρός τό τών ΤΤρουσαέων 
μεταβαίνει πόλισμα μετά τών έφεπομένων αύτώ στρατιωτικών τάξεων. 

92 μετά καιρόν: post Prusae expugnationem (p. 287, 15 sqq.) 5 τότε: opponitur 
μετά καιρόν (supra lin. 92), i. e. subito post urbem traditam 

88 τήν — ύποδύεται : cf. Zenob. 1, 93 95 οΐαν — τρέφει : cf. Horn, σ 74 95—1 
δσον — άνταπόδοσιν: cf. p. 87, 92—94 5 τότε — πόλεως : cf. Eust. 54, 33—56, 3 
7 όδόντας — βέλη : cf. Ps. 56, 5 8—9 κατά — θρασυστομοϋντι : cf. Ps. 2,2 9—10 
μάχαιραν — γλώτταν: cf. Ps. 56, 5 11—12 τόν—περιθάλπων: cf. p. 248, 74 
κατά θείον: cf. p. 13, 16 

YA = a, PW, RMDF = b 

87 ó om. A 88 καλύπτειν W ϋπενδύεται D a cN 89—90 άλλά μικρού καί Ρ Bekk 
καί om. V Άνδρονίκου V τό post Άνδρ. rep. Α τώ της άληθείας συσκίασμα 
suppl. Ρ" 91 τών της ψυχής κινημάτων προσκίασμα post συσκίασμα add. Am«P 
Bekk 92 ϋποκρινόμενος R καιρόν : μικρόν AW Sc 94 μάλιστα : μάλλον Ρ 
1 καί pr. — μνησίκακον om. V: άλλ' ?δειξεν etç αύτούς, οΐαν ό γέρων τρέφων όργήν 
άπεταμιεύετο άποδοΰναι τοις είς αύτόν έξυβρίσασι Β 2 έταμιούχει Bekk μετέπειτα 
post τοίνυν add. APW Bekk 3 εϊργάσατο μετανάστας Α δ': δέ καί V 7 
οΰ om. codd. hab. Ο 0 Bekk 9 κολεοϋ APW : βολεοΰ M 10 έμττλήσας : έλπίσας R 
12—13 αυτόν . . . άποπέμπει (πέμπει W) . . . έκεΐνος . . . μεταβαίνει VAPW 13 τό 
om. R 

87 ό ασύνταχτος om. PWa c b Bekk 6 οίς . . . οίς : òv . . . ών b Bekk 
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Καί δή κατά το πρός μεσημβρίαν μέρος της πόλεως βαλώυ χάρακα, 15 
καθ' ô δή καί προσιτόν έδόκει τό τείχος δια τό του χώρου Ισόπεδον, μή 
ώς ή λοιπή πόλις είς πετρήεν καί περιφερές αίρόμενον γήλοφον καί άπό-
τομον προφαινόμενον, τη έξης έχεται του πολιορκεΐν. καί αϊ μέν μηχαναί 
καί οί άνδρες ούκ άεργώς είχον, αλλ' Ιδρων τό πρόσφορον · αΰ | τός δέ 
'Ανδρόνικος ρέων τω λέγειν ατράκτους βελών πετησίμους τιθείς λόγοις 20 
πτερόεσσιν έπηφίει κατά της πόλεως, ήσαν δέ α έδήλου τά φερόμενα 
έκεΐνα διαέρια γράμματα μεταβολής παραίφασις καί αμνηστία κακών, εΐ 
αύτόν μέν εϊσω προσδέξονται τάς πύλας άναπετάσαντες, Θεόδωρον δέ τον 
"Αγγελον και τόν άγοραΐον Λαχαναν καί τον άσύνετον Συνέσιον, ίνα ταΐς 
αύτοϋ έκείνου χρησαίμην λέξεσι, καί οί τούτοις όμόφρονες συσχόντες 25 
καταιτροδώσουσι. καί τοϋτο εφ' ίκαναϊς έποίει ήμέραις. ούδέ γαρ ό κατά 
Προυσαν συγκροτούμενος πόλεμος του κατά Νίκαια ν συστάντος τό ελατ-
τον άπεφέρετο κατά τε άλκήν ανδρών συμπλεκομένων τοις βασιλείοις 
τάγμασι καί μίσος τό ες Άνδρόνικον, ô καί του πολέμου αίτιον ήν. καί 
αύτή δέ ή πόλις ή Προυσα καλλίπυργος άπασα καί έχυρόν περιβεβλη- 30 
μένη περίβολον καί τούτον άμφίδυμον κατά τό κλίμα τό νότιον. έν φ 
καί έκδρομαί πολλάκις της ήμέρας γινόμεναι συνήπτον προς άλληλα τά 
στρατεύματα καί επιπτον έξ αμφοτέρων συχνοί. 

ΈπεΙ δέ εδει καί τήν πόλιν ταύτην ύποκύψαι τω Άνδρονίκω καί τούς 
πλείστους τών έν αύτή χειρωθέντας παθεΐν τά ανήκεστα, του τείχους τι 35 
άπελεπίσθη συνεχώς τή έλεπόλει δρυπτόμενον. προς δέ τούτω καί τό 
κατ' έκεΐνο τό μέρος προσεπίκτισμα και ίμάντωμα του παλαιού περιβόλου 
καταβληθέν φαντασίαν | τοις ένδον παρέσχετο του τό τείχος άπαν, όπό-
σον ή έλέπολις ετυπτεν, έπί γόυυ κλιθήναι κατασεισθέν. Ορους ούν επί 
τω γενομένω άσημος αίρεται καί δέος τάς άπάντων έκταράττει ψυχάς. 40 
όθεν μή περιεργασθέντος του κακοϋ, άλλ' όλων καί προς μόνον τών έκτι-
ναχθέντων λίθων τον δοϋπον έναποψυξάντων τω δέει μικρού, έρημα μέν 

YA = a, PW, RMDF = b 

IS τό om. R 19 είχον ούκ άεργώς Ρ 19 δ' Ρ Bekk 20 τφ: τό R Bekk 
πετασίμους Ρ Bekk 21 έδήλουν R 22 είπερ AP Sc 25 χρήσωμαι Ρ τούς 
. . . . όμόφρονας Ρ θανάτω post όμόφρονες add. Bekk 25—26 καταπροδώσουσι 
συσχόντες Bekk 26 ήμέραις έποίει F ό om. Μ 27—28 τό—άπεφέρετο: 
μειονεκτών ήν Ρ 29 τοΰ om. V 30 ή πόλις om. F ή alt. om. M 
πάσα καλλίπυργος Ρ: πδσα καλλίπυργός Ιστι Bekk όχυρόν R Sc: Ισχυρόν F 
Bekk 30—31 περιβεβλημένη περίβολον: περίβολον έχουσα Ρ 31 τό pr. om. 
Ρ 34—35 τούς πλείστους: πολλούς Ρ 35 τι om. PacW: τουτί R 36 μέρος 
post άπελεπίσθη add. APW Θραύεταί τι μέρος Sc τη ελεπόλει συνεχώς Bekk 
τούτφ om. Ρ 37 τό om. YAW τό μέρος om. Ρ 38 του: τοϋτο RDac? 

40 τούτω post γενομένω add. APW Bekk ψυχάς : καρδίας Bekk 41 μή : καί W 
42—44 τώ δέει έναποψυξάντων μικρού, έρημοι μέν οί περίβολοι τών προφυλάκων 
εΐάθησαν, α! 6' άγυιαΐ είχον τήδε κάκείσε φερομένους ώς έπ' άμηχάνοις τούς ϋποκατα-
βαίνοντας Ρ 42 έρημοι Α 

30 δττασα: έστι b 
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τά τείχη των προφυλακούντων εΐάθησαυ, αί δ' άγυιαί είχον άλιζομένους 
ώς επ' άμηχάνοις τους ύποκαταβάντας έκ των τειχών, καί τό εντεύθεν 

45 άνετος μέν τοις πολεμίοις ή διά πυλών καί τείχους κλιμάκων επενηνεγμέ-
νων sîç την πάλιν είσοδος, αύτοΤς δέ τοις Γίρουσαεϋσι καταλαμβανομέ-
νοις ανηλεής άναίρεσις καί τών προσόντων διαρπαγή και τών βοσκήμά-
των κατακοπή, â κατά πώεα καί δλα βουκόλια είσηλάθησαν, ώς εχοιεν 
φ τραφήσονται οΐ εντός, έπιτεινομένης της πολιορκίας, καί τότε μέν εν 

50 τοιούτοις ήσαν δεινοις τά τελούμενα. 
Έπεί δέ καί 'Ανδρόνικος είσεληλύθει τό πόλισμα καί ενηυλίσατο 

ενδοθεν, οΟΘ' ώς βασιλεύς πραυς καί σώζων ύπηκόοις ουσι πάλαι καί 
αύθις έσομένοις, καν προς καιρόν άπέστησαν, τοις ΠρουσαεΟσιν εχρή-
σατο, ουθ' ώς απλώς άνθρωπος όμοφυέσιν άνδράσιν ήμέρως προσ-

55 ενήνεκται, άλλ' ώς άρχικός θήρ άπόσιτος ίκανώς άσηκάστοις έμπε-
σών καί άποιμάντοις θρέμμασι του μέν αύχένα κατέαξεν, άλλου δ' 
ελάφυξεν έγκατα καί άλλως εθετο χειρίστως ετερον, τά δέ λοιπά κρημνοίς 
καί όρεσι καί βαράθροις διασπαρέντα παρέπεμψεν, ούτω καί τότε 'Αν-
δρόνικος, μή προηγησαμένης | ομολογίας τε καί σπονδής μετά του τών 

60 Προυσαέων πληρώματος ή έκουσίας προβάσης παραδοχής, άλλά πο-
λεμώ ήλωκυίας τής πόλεως, πλείστους ότι μάλιστα διέφθειρε καί ήφάνισεν 
είς πολυειδείς καί πολυτρόπους κολάσεις τό τοϋ ΘυμοΟ καταμερίσας άλλό-
κοτον. 

Τον μέν γάρ Θεόδωρον τον "Αγγελον, ήΐθεον όντα καί τον ίουλον 
65 πρώτως χνοάζοντα, τίθησιν έξ ομμάτων καί όνω άναβληθέντα καί τών 

'Ρωμαϊκών δρων ύπερέκεινα άπαχθέντα είτα κελεύει διαφιέναι, !ν' δπη 
τό ύποζύγιον όρμώη μονάζων πλάζοιτο. καί τάχ ' αν θηρίοις Ιγεγόνει 

52 ώς βασιλεύς πραΟς: alludit ad Mat. 21, 5 55—58 ώς — παρέπεμψεν: cf. Horn. 
Λ 173—6 67—68 θηρίοις — κατάβρωμα: cf. Deut. 28, 26 

VA = a, PW, RMDF = b 

43 αύλιζομένους AW 46 ήν post είσοδο; add. AP Bekk 47 τών alt. : τοϋ Bekk 
48 oc: & δή APW Bekk 49 φ: ών ΑΡΡ° έπεκτεινομένης V 50 τούτος D 
51 ό βασιλεύς 'Ανδρόνικο; F Bekk 53 καν : καί DacF 54 άπλώς — όμοφυέσιν 
i. γ. 8 litt, et mg. Ρ 55 άρχικός om. V καί post άρχικός add. RDF θήρ άρχικός 
άπόσιτος APW Bekk 56—57 άλλ'ούδ'έφύλαξεν R 57 έλάφυσσεν D»«F άλλως: 
άλις R 58 προέπεμψεν D βασιλεύς 'Ανδρόνικος F 59 τοϋ om. Μ 60 
έκουσίως V: έκουσίου Ρ 61 έαλωκυίας AW διέφθειρε: κακώς διέθετο Ρ καί 
ήφάνισεν suppl. Pm« 62 τό —άλλόκοτον: τό τής γνώμης καταμερίσας αϋτόνομον 
καί αύθαίρετον Ρ ΘυμοΟ : ή γνώμης Am« άλλόκοτον : γρ. αύτόνομον καί αύθαίρετον 
Α™κ 64 τόν — θεόδ. : θεόδ. μέν γάρ Ρ Bekk 65 έξόμματον Bekk 66 όρίων 
APWBekk είτα om. VW διαφεθήναι Ρ Bekk: άφιέναι W ίνα Bekk 67 
αύτότατον μονάζων (-ον Ρ) ΑΡ 

43 προφυλακούντων: έπ ' αύτών άμυνομένων b Bekk 54 άπλώς άνθρωπος om. W b 
55 προσπεσών b 66 διαφεϊναι b 67 μονάζων: αύτόματον φερόμενος b Bekk 
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κατάβρωμα, δ και ό την τιμωρίαν ταύτη υ έκείνω έπιθείς 'Ανδρόνικος 
προεσκέψατο, εί μη Τούρκοι έγκύρσαντες φκτείρησάν τε καΐ κατά τάς 
σκηνάς αυτών άπαγαγόντες θεραπείας ήξίωσαν. τον δε Συνέσιον Λέοντα 70 
καΐ τόν Λαχαναν Μανουήλ και συχνούς άλλους τοις των παραπεφυκό-
των τ η Προύση δένδρων άκρέμοσιν άπεκρέμασε, τόν δέκατον τετραπλώς 
άποσώζοντας αριθμόν, πολλαττλασίοσι δ' ετέρους καθυποβεβλήκει ποι-
ναΐς* ών μεν yàp χείρας άπέτεμεν, ών δε δακτύλους ώς αμπέλων περιέ-
κειρε κλάδους, τινών δέ πόδας άφήρηκε. πολλοί δέ χειρών και οφθαλμών 75 
υπέστησαν στέρησιν* ήσαν δ' οΐ και όφθαλμόν δεξιόν καΐ πόδα εύώνυ-
μον έζημίωντο και au τούναντίον έπεπόνθεισαν ετεροι. 

Και ούτως άπανθρώπως τό έν ρώμη σώματος καλλιστεΟον και στρα-
τιωτική έξαίρετον εμπειρία την οίκείαν ζημιώσας βασιλείαν 'Ανδρόνικος 
μεταίρει προς τό Λοπάδιον. κάκεϊ τά όμοια δράσας καί τόν έπίσκο | πον 80 
¡va στερήσας τών οφθαλμών ώς μή κατά των εκ της ποίμνης εκείνου 
άγανακτοϋντα στασιωτών, αλλά πράως ούτω καί όμαλώς την κατ' 
'Ανδρονίκου φοράν εκείνων προσιέμενον καί άνεπεγκλήτως θεώμενον, 
επάνεισιν είς τά βασίλεια τοιούτοις γεγανωμένος τροπαιουχήμασι, τάς 
τών Προυσαέων ημερίδας καταλιπών, αι περιπλέγδην τά δένδρα 85 
άνέτρεχον, βαρυνομένας τοις τών κρεμασθέντων σώμασιν ώς άλλοις 
βότρυσι καί μηδένα τών άνασκολοπισθέντων άφείς ώς ληνοις δοθήναι 
τοις σήμασιν, ους καί τερσήνας ήλιος άνέμοις περιφέρεσθαι άνηκε κατά 
τά έν σικυηλάτοις υπό τών όπωροφυλάκων αιωρούμενα φάσματα. 

Είς δέ την πόλιν έπανιών καί παρά του δήμου φωναΐς εύφήμοις 90 
δεξιωθείς καί ταϊς τών κολάκων προσλαλιαΐς, ούς άεΐ παρατρέφουσι τά 
άνάκτορα, τό μεγαλόφρον πλεΐον κτησάμενος είς θεωρεία καί άμιλλας ίπ-
πων, θερείας ούσης της ώρας, έτράπετο, δτε καί τίνων εκ τών κατά τό 

93 aestas est a. 1184; solebant autem hieme ludís circensibus vacare imperatores, 
cf. p. 91, 7—8; 119, 55—56; 158, 80—81; 280, 40; 398, 42 ; 530, 50—51 

VA = a, PW, RMDF = b 

68 έπιτιΟεΙς W ό βασιλεύς post 'Ανδρόνικος add. F 69 διεσκέψατο D έντυχόντες 
Ρ ώκτειραν cum b ser. Ρ τε om. Ρ 70 èrr a y άγοντες W 73 πολλαπλασίου; V 
πολλαπλασίονας (-πλασίους AW) δ ' έτέραις καθυποβεβλήκει (ύττοβ. Ρ Bekk) ποι-
ναϊς APW Bekk 79 Άνδρ. : βασιλεύς Άνδρ. F 80 τών επισκόπων ARM D80 

FK>° NU Bekk 81 ένα: άδρανοϋς ASP τόν 'Αδρανούς έπίσκοπον στερήσας τών 
όφθαλμών Sc: καί τόν έπίσκοπον Λοπαδίου Ινα τών όφθαλμών αύτοϋ στερήσας Β 
τόν έπίσκοπον Άδριανόν άποστερήσας τών όφθαλμών proposuit Sp. Lampros, Νέος 
Έλληνομνήμων 1 (1904) 99 άποστερήσας Α«Ρ έκ om. V έκείνω Ρ 82 
στασιαστών V: στρατιωτών Ρ 82—83 κατά τού (τούτου F) βασιλέως 'Ανδρονίκου 
F Bekk 83 φοράν om. M 84 ές Ρ 85 μερίδας W 88 μνήμασιν ASP: σώμασιν 
RM ώς post άνήκεν add. ΑΡΡ° 89 συκιηλάτοις Dac? Bekk: συκυηλάτοις F 
90 τήν Κωνσταντινούπολη Ρ Bekk 91 δεξιωθείς: αξιωθείς W 92 θεωρίας R 

69—70 ωκτειράν τε τόν (τόν τε Μ) μείρακα (μύρμηκα R) είς τάς σκηνάς αύτών (αύτών 
σκηνάς DF Bekk) άπαγαγόντες (ύπαγαγόντα R) καί (είς —καί : καί είς. . . άπαγαγόντες 
Bekk) θεραπείας ήξίωσαν b Bekk 

19 Tan Dietea, Nik. Chon. Hist. 
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βασιλικού έδρίασμα δρυφάκτων καταβληθέντων καί περί τούς §ξ άνδρας 
άνηρηκότων καί του Θεατρομανοϋς όχλου έπΐ τω συμβάντι διαθροηθέν-
τος, ώρμησε του Θώκου έξαναστηναι καί μεταχωρήσαι πρός τά βασίλ£ΐα 
τω δέει άλλοιωθείς καί τούς δορυφόρους συνηθροικώς, εΐ μή το περί εκείνον 
ευ νου ν ίκέτευσαν άποστήναι ώς άτόττου του τοιούτου βουλεύματος καί 
έμττέδως ίζάνειν παρέπεισαν ώς αύτίκα, εΐ | έξανασταίη, άπολούμενου, 
του δήμου συσττειραθέντος είς εν καί κατ' έκείνου καί των όσοι περί αύτόν 
έφορμήσαντος. μικρόν τι γοϋν έπιμείνας τόν ίππικόν μόνον καί γυμνικόν 
τετέλεκεν άεθλον, των δ' επεισοδίων θεαμάτων άπέσχετο τέλεον, έν οίς 
διαχέουσι τό θεώμενον οί διά μηρίνθων είς ύψος άναρριχώμενοι καί ύπό 
μικρφ καί λεπτω τω συνέχοντι καλωδίω έπορχούμενοι διαέριοι, 2τι δέ 
οί πτηυόποδες λαγίυαι καί κύνες αί θηρευτικαί, φιλοτοιούτους άποδει-
κνύντα τούς άήθεις θεατροβάμονας. καί ταϋτα μέν ώδέ πη έφέρετο. 

Ή ν δέ τις άνήρ, τοΰνομα ' Ισαάκιος, γένους άριστα ήκων, ετερος παρά 
τόν "Αγγέλου Ίσαάκιον, θυγατρός παις Ίσαακίου τοΟ σεβαστοκράτο-
ρος, δν ò λόγος της ιστορίας άπτόμενος κασίγνητον του βασιλέως εΐρηκε 
Μανουήλ. ούτος δή ό ' Ισαάκιος παρά του προς πάππου θείου καί βασι-
λέως του Κομνηνού Μανουήλ τά κατ' Άρμενίαν διέπειν λαχών καί δρχειν 
Ταρσού καί στρατηγεϊν όπόσα τοις έκεϊ προσκεκλήρωται συρρήγνυσι 
μετά των διαφόρων 'Αρμενίων πόλεμον καί άλούς έν φρουρφ καθείργνυται 
(φθάνει δέ θανών καί ό βασιλεύς Μανουήλ), καί τοϋτο ές ήλίους πολλούς, 
όψέ δέ πρός των * Ιεροσολυμιτών λυθείς, ους Φρερίους φασίν, 2σχεν εύθετο ν 
τήν πρός πατρίδα έπάνοδον, Άνδρονίκου συναραμένου πρός τά λύτρα, 
ύποθημοσύνη Θεοδώρας, | ήπερ ό μέν, ώς πολλάκις εϊπομεν, έπλησίαζεν, 
ό δ' Ίσαάκιος ούτος άδελφιδοΰς ήν. ένήγον δέ Άνδρόνικον είς τό προσ-
δέξασθαι τόν ' Ισαάκιον καί της χρονίου κατοικτεΐραι οπτοδημίας ό Μακρο-
δούκας Κωνσταντίνος τη πρός μητρός ' Ισαακίου θεία συνευναζόμενος καί 
'Ανδρόνικος ό Δούκας συνήθης ών έκ παίδων ' Ισαακίω καί κατά γένος 
αύτω προσεγγίζων. 

VA = a, PW, R M D F = b 

95 τούτω post συμβάντι add. A P W Bekk 2 eI μή τ ό : τό μέντοι P W αύτόν 
VAW 3 βουλήματος R M D K : προβλήματος F 4 Ιζάνειν έμττέδως Ρ μάλλον 
post Ιζάνειν (έμττέδω;) add. A P W ώς — άπολούμενον: είπόντες ώς έξαναστάς 
άπολεϊται αύτίκα Ρ εΐ om. W 5 καί pr. : καί των R 6 τ ι om. Μ μόνον om. 
pac 7 θαυμάτων R 8 τόν V 9 κλωδίω AWFAO δέ : δέ καί V 10 φιλοτοι-
οΰτοι Α: -τον P W 11 εύήθεις V: άήθους RM tous — θεατροβάμονας: τό μή τ η ; 
πόλεως έξιόν άστικόν Ρ ττή έφέρετο: έπεφέρετο Μ 12 τό όνομα V 15 δή 
om. R π ά π π ο υ : πατρός FP° Bekk 17 όττόσα (δσα W) των (τοις AW) έκεϊ 
'Ρωμαίοις ( 'Ρωμαίων AW) ύπήκοα προσκεκλήρωται (προκεκλ. W om. Ρ) A P W 19 
καί pr. om. P«°R 21 τήν ante πατρίδα add. D F Bekk τοϋ Άνδρ. VAW 22 
ό μέν : ό μέν 'Ανδρόνικος APW Bekk ως om. W 24 τόν om. W κατοικτήρας 
Μ 25 * Ισαακίω AW συνευναζόμενος θεία W 

15 άλλ ' ούτος Ρ b Bekk 
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Ούτος τοίνυυ ό ' Ισαάκιος Άνδρονίκω ούχ ύπείκειν έθέλων καΐ τήυ 
πατρίδα ώς âv αστρασι φανταζόμενος καί συγγενείας ή έρατεινης όμηλι-
κίας ούδένα λόγον τιθέμενος, τυραννίδος δ' Ιρών καί άρχής εφεσιν τρέφων, 
ου μην ύτΓοκύτΓτειυ άνεχόμευος δρχουσιν, έφοδίοις χρηται καί συνερίθοις 
τοις πεμφθεϊσιν αϋτω έκ Βυζαντίου χρήμασιν είς τό κακοβούλως αρχήν 
εαυτω μνηστεύσασθαι. τοίνυν μετά χειρός συχνής καταπλεύσας ες 
Κύπρον τά μέν πρώτα τον εννομον καί προς βασιλέως άπεσταλμένον 
δυνάστην ύπεζωγράφει βασιλικά υποδεικνύων τοις Κυπρίοις γράμματα, 
όπερ αύτός συνέθετο, καί διαταγάς άναγινώσκων αυτοκρατορικός έπι-
πλάστους τό ποιητέον δήθεν ύποτιθεμένας Ικείνω καί τδλλα διαπρατ-
τόμενος, όσα οί άφ' έτέρων δρχειν ταχθέντες ττρός άνάγκης ποιεΐν §χουσι · 
μετ' ού πολύ δέ τόν τυραννοϋντα παραγυμνώσας καί ήν ετρεφεν άττήνειαν 
έκκαλύψας άπανθρώπως τοις έκεΐ προσφέρεται. 

Kai τοσούτον ές τό του ήθους άκαμπές καί άμείλικτον 'Ανδρόνικον ύπερ-
έβαλεν, δσον ούτος τούς πώποτε διαβοήτους ανεπιεικείς | κατά διάμετρον 
ύπερήλασεν. où γάρ διέλιπεν, έξ ότου περ άσφαλώς ήδη άρχειν φετο, 
μυρία άττα άνόσια έπΐ τοις οΐκήτορσι της νήσου εργαζόμενος, φόνοις τε 
γαρ καθ' ώραν άναιτίοις έχραίνετο καί δηλήμων σωμάτων άνθρωπίνων 
έγίνετο ποινάς έπάγων καί τιμωρίας olà τι συμφορών όργανον, όπόσαι 
κατηγον είς Θάνατον, καί κοίταις δέ άθεμίτοις καί φθοραΐς παρθένων ό 
παναισχής καί έξάγιστος ήκολάσταινεν ούσίας τε άπάσης τούς εύδαίμο-
νας πρώην οίκους άνυπευθύνως έστέρησε καί τούς χθές τε καί πρότριτα 
περιβλεπομένους αύτόχθονας καί κατά τό πολυκτήμον τω ' Ιώβ άντερί-
ζοντας διαφήκεν άγυρτεύειν λιμώττοντας καί γυμνιτεύοντας, καθ' δσων 
τέως ουκ έχρήσατο τω ξίφει ό άκρόχολος. 

Φευ, φευ, ότι όδός άσεβων ευοδοΰται. εύθήνησαν πάντες οί άθετουντες 
άθετήματα. έφύτευσας αύτούς καί έρρίζωσαν έτεκνοποίησαν καί εποίη-
σαν καρπόν. ταΟτα δή, S καί προφήτης άπολογεΤται πρός Κύριον λαλών 

33 KotTorrrXeúaas : ca. a. 1183 

49 χθέζ τε καί πρότριτα : cf. Nie. Or. 3,17 53—55 φευ — καρπόν et irpòs — κρίματα : 
cf. 1er. 12, 1—2 

VA = a, PW, RMDF = b 
28 Άνδρονίκω τω βασιλεΐ F Bekk 

3 1 χρηται om. W 3 3 eIs Y 3 6 — 3 7 Itti πλείστου; R 3 7 δήθεν om. V 3 8 
όπόσα V άφ' : ύφ' Bekk 42 τε post άνεπιεικεϊ; add. R κατά διάμετρον: τό 
προσκεκρουκός σινώμενο; (συνόμενο; W) APW: είς τό προσκεκρουκό; Bekk 43 ούδέ 
V ήδη om P » « W 4 4 άττα: δεινά καί A P W έργαζόμενο?: τελών A P W 4 6 
έγένετο VW 47 δ* R 48 παναισχήζκαίίξά/ιστος: έπίτριπτοζ V ήκολάστανεν 
D πάση; APW 49 πρώην om. Μ τε om. APW 50 περιβλέπτου; APW 
51 τε καί V γυμνητεύοντα; Bekk 53 φεϋ alt. om. V 54 τά άθετήματα Α 
έρρίζωσας R Bekk 5 5 καί om. V 6 ante προφήτης add. A P p ° W Bekk 

28 θέλων b 44 νήσου: Κύπρου b Bekk 
19» 
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κρίματα. olot yàp ή τότε γενεά έξέφυσε κώνεια προς ουδέν ετερον άδρυν-
θέντα ή θάνατον τοις προσφερομένοις και των πλείστων άπώλειαν 
πόλεων, ών της αρχής παναθέσμως έπέβησαν. 

ΤαΟτα ώς είς άκοήν ελήλυθεν Άνδρονίκω, ούκ ήν όπωσοΟν καθεκτός, 
60 άλλ° όρων αύτω επερχόμενον δν πάλαι φόβον πεφόβητο (ήν | yàp 

ύφορώμενος τό ΐωτα ώς την αύτοϋ παραλΟσον άρχήν), έξήτει τρόπον, 
δι* ού âv συλληφθή 5 Ισαάκιος και γενηθή εξ ανθρώπων ό έκείνω προσδό-
κιμος όλεθρος · έδεδίει yàp μήπως Κυπρόθεν καταπλεύσας καθελεΐ τούτον 
της τυραννίδος, είδώς ώς ασμένως προσδεχθήσεται παρά πάντων, επεί 

65 και τό πόρρω κακόν του εν χερσίν άλυπότερον και του θλίβοντος άρτι 
κουφότερόν έστι τό ελπιζόμενον χείριστο ν όγαπητώς yàp παρα-
κερδαίνειν έοίκαμεν άνθρωποι καί την βραχεϊαν του άλγοΰντος άνεσιν. 

Μή έχων δ' όπως τον άπόντα έχθρόν χειρώσηται, έπΐ τούς êyyùç 
τρέπει τον θυμόν, ταΟτόν τι δρών, δ καί κύνες πολλάκις ποιεϊν εΐώθασι · 

70 του yàp βάλλοντος άφιστάμενοι τούτον μεν άμύνουσιν υλακαϊς, τω δ' 
άφεθέντι λίθω τούς οδόντας έγχρίπτουσιν. άμέλει καί ύπό κρίσιν ήγογε 
τόν τε θείον εκείνου τόν Μακροδούκαν Κωνσταντΐνον καί τον Δούκαν 
Άνδρόνικον, οι ξυνέθεντο ουκ άχρεΐον Άνδρονίκω τά ες πίστιν όφθήναι 
τόν Μσαάκιον λυθέντα καί προς τήν πατρίδα έπαναζεύξαντα. μετ' où 

75 πολλάς δ' ημέρας καί καθοσιώσεσιν ούτοι υπάγονται, καίπερ των της 
μερίδος όντες Άνδρονίκου οί μέγ' έξοχοι πάντων καί της Ιταιρείας οί 
κράτιστοι, ειγε ό μεν Μακροδούκας εκτός των άλλων φιλοφροσυνών, αίς 
επιμελώς Άνδρόνικον έθερόατευε, καί αδελφή της Θεοδώρας κατά συνά-
φειαν συνήρχετο γαμικήν, ήν ό λό | yoç πλειστάκις ίστόρηκε γινώσκειν 

80 άθεμίτως Άνδρόνικον, ό δέ Δούκας Ανδρόνικος, καταπύγων ών καί γλοϊός 
καί τήν αναίδεια ν επί του προσώπου προβεβλη μένος, καί αΰτοΟ δή 

76 μέγ' — πάντων: cf. Horn. Β 480 

VA = a, PW, RMDF = b 

57 άπώλειαν των πλείστων Bekk 58 παναθέσμως : παρανόμως V : διά τη; παρανόμου 
βασιλεία? Β 60 έπερχόμενον: προσελαύνοντα APW πεφόβητο φόβον Bekk 61 
άεΐ post ύφορώμενος add. APW Bekk ώς της άρχής αύτόν παραλύσον APW : ώς 
καταλυσον αύτόν της αρχής Sc 62 προσδοκώμενος Μ Sc 63 τούτον: έκεΐνον Υ: 
om. R 66 χείριστον : καί χείριστον όν ΑΡ 68 έπΐ : ύπό W εγγιστα APW Sc 
69—71 ταύτόν — έγχρίπτουσιν suppl. in 2 lin. adiectis et r. Ρ 70 αμύνονται Bekk 
73 Άνδρονίκω μή άχρεΐον PW είς R 75 ούτοι: οΐδε Α των om. YA Sc 
76 καί om. W 80—81 καταπύγων — καί pr. om. W καταπύγων — άναΐδειαν 
i. r. 7 litt, et mg. Ρ 81 δή : δέ DF Bekk 

58 ών — έπέβησαν om. b 59 Άνδρονίκου (Άνδρ. : βασιλέως Άνδρ. F Bekk) 
b Bekk 62 γενήσεται b : γένηται Epit. 64 τυραννίδος : άρχής b Bekk 66 
έστι om. b Bekk 69—71 ταύτόν — έγχρίπτουσιν om. W b 72 έκείνου: 
Ίσαακίου b Bekk 73 ούκ : μή b Bekk 74 έπανεικότα b 75 ούτοι : ot άνδρες b 
Bekk 80 άθεμίτως om. b 80—81 καταπύγων—προβεβλημένοςοηι. b 
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Άνδρονίκου εν τοις υπέρ Άνδρονίκου προμηθέστερος είναι επλάττετο, 
δτι καΐ ό μέν τίνος έκπερονδν οφθαλμούς άπεφαίνετο, ό δέ Δούκας ούτος 
'Ανδρόνικος, ώς εί διδακτός ήν του άρχήθεν άνθρωποκτόνου καί ταΐς των 
μερόπων χαίροντος συμφοραϊς, καί χειρών ττροσεψηφίζετο στέρησιν ή 85 
άνασκολόιτισιν έγνωμάτευε, βλάσφημων εν πολλοίς Άνδρόνικον καί λίαν 
άναιδώς καθαπτόμενος εκείνου ώς μή καταλλήλους τοις πταίσμασι τάς 
κολάσεις έπάγοντος. 

Έπιστάσης τοίνυν της λαμπροτάτης καί εύσήμου ημέρας, καθ' ή ν ή 
μετά του προσλήμματος εις ούρανούς άνοδος του Κυρίου καί θεοϋ καί 90 
σωτήρος ημών εορτάζεται, άθροισμός έκ προσκλήσεως γίνεται τών 
περί την βασίλειον απάντων αύλήν καί ήν δια τοΟτο τοις έκ παντός 
έθνους καί γένους συνδρομή καί όρμή ένθα ό βασιλεύς ένηυλίζετο* ήν δέ 
τότε σκηνούμενος κατά τό εξω λεγόμενον Φιλοπάτιον. ώσπερ δέ παλιυω-
δίαν οί συνερχόμενοι αδοντες ή έν τω άλλη ν τρέχει ν έτέραν βαδίζοντες 95 
είχον τό κατάντημα της όδοϋ περί τά λεγόμενα του Μαγγάνη παλάτια, ι 
α καί αύτά κατά τό έντός Φιλοπάτιον φκοδόμηντο, έσύστερον δ' 'Αν-
δρόνικος κατηδάφισε. καί έπεί πολυάνθρωπος ήν ή συνέλευσις, πάνυ 
μέντοι πολυάνθρωπος, καί άπήν | ούδείς, δν παρεϊναι έχρήν, εξάγονται 
παρά δόξαν τών συνειλεγμένων ό Δούκας τε καί ό Μακροδούκας έκ τών 5 
έκεΐ που έπιπέδων οικημάτων καί πρός τήν αυλειον ώς κατάκριτοι θριαμ-
βεύονται. 

Καί οί μέν ώς ύπό δίκην άχθησόμενοι ή τον βασιλέα όψόμενοι τών 
ύπερφων έκκύψοντα διεσκευάζοντο άνω τά όμματα αϊροντες καί τώ 
χείρε προς τό του σχήματος σεμνόν περιβάλλοντες* ό δέ Άγιοχριστοφο- ίο 
ρίτης Στέφανος, δν καί Άντιχριστοφορίτην οί τότε ώνόμαζον άνθρωποι 

89 έπιστάσης κτλ. : die 21 mens. Maii a. 1184 

84 του— άνθρωποκτόνου: cf. Joh. 8 ,44 10—13 ό — άνάμεστος: cf. Eust. 44, 
21 sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

82 Άνδρονίκου alt. : αύτοΰ VA προμηθεστέροις A 83 καί om. Bekk ύπεφαίνετο 
A 84—85 ώς ·— συμφοραΐς suppl. Pm« : om. W 86 λίαν om. AW 87 άναιδώς : 
άπανθρώπως APW Bekk αύτοΰ καθαπτόμενος APW Bekk 89 ή om. R 90 
καί θεοΰ om. DF Bekk 91 Ίησοϋ Χρίστου post ημών add. AW 93 γένους καί 
έθνους DF Bekk 'Ανδρόνικος post βασιλεύς add. APW Bekk 95 ή — βαδίζοντες 
om. V 2 S: α δή W Sc 6' om. MK 4 δν: ών V oü post δν add. RMS 

5 ò Μακροδούκας τε καί ό Δούκας Ρ Sc 6 οικήσεων AW: διαιτήσεων Ρ 8 
όψόμενοι: βεασόμενοι V 9 έκκύψαντα R: έκκύπτοντα F Bekk διεσκευάζοντο: 
διηυθέτιζον εαυτούς Ρ πρός τό εύσημον post διεσκευάζοντο add. AW Sc τό om. 
V 11 καί om. Ρ oi τότε Άντιχρ. ot τότε V 

83—88 ότι — έπάγοντος om. b 92 σχεδόν απάντων b Bekk 94—2 ώσπερ — 
έπεί : καί έπεί περί τά λεγόμενα τοΰ Μαγγάνη παλάτια, & . . . κατηδάφισε, πολυάνθρω-
πος ήν κτλ. b 
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ές τό κατάλληλον των έργων τήν κλήσιν μετάγουτες (ήν γάρ ó τ ώ δντι 
άναιδέστατος των Άνδρονίκου υπηρετών καΐ πάσης άνοσιουργίας άνά-
μεστος), λίθον δρας χειροπληθη καί του Μακροδούκα στοχασάμενος, του 
και ττροφερεστάτου Kcrrà κήδος βασιλικόν καί τό γεραρόν της ήλικίας 
καί την του πλούτου βαθύτητα, παρήνει πασιν ώς ες παράδειγμα αυτόν 
άφοραν περιβλεπόμενος άπασαν τήν όμήγυριν καί τόν μή λαϊβολουντα 
έρεσχελών καί ώς άπιστον ές βασιλέα κακολογών καί τήν αυτήν κατα-
δίκην μετά μικρόν ύποστηναι μέλλοντα. 

"Ηραν ούυ διά τήν άττειλήν ταύτην ό άθροισμός ξύμπας χερμάδια 
καί κατέβαλον των άνθρώπων, έλεεινόν καί άπιστον μετά τό πάθος 
θέαμα, ώς άρθηναι τούς λίθους ές κολωνόν. έτι δ' έμπνέοντας τούς άνδρας 
άράμενοί τίνες, οίς τά της υπηρεσίας ταύτης έπετέτραπτο, καί τάπησιν 
ένειλήσαντες, | ύφ' ών αί τοις ήμιόνοις άνατιθέμεναι στρωματοθηκαι 
σκέπονται, τόν μέν ές τήν περαίαν, ή τοις Μουδαίοις είς ταφή ν άπο-
τέτμηται, όγουσι, τόν δέ Μακροδούκαν κατά τήν άντίπορθμον τη μονή 
των Μαγγάνων άποκομίζουσι λοφώδη άκτήν καί άνασκολοπίζονται 
αμφότεροι. 

Kai τότε πρώτως ο! της Κωνσταντίνου πολϊται τεθέανται τά καί 
άκοαϊς αύταϊς δυσπαράδεκτα· καί ών άφηγουμένων πρότερο ν φυον τούς 
Ακουστικούς πόρους, τηνικάδε τοις όφθαλμοΐς προκειμένων άπωλοφύρον-
το. καί τό πραχθέν άναλογιζόμενοι άμηχανία συνείχοντο καί διπλήν 
έπΐ τοις γινομένοις δίκη ν ύφίσταντο* καί των ξυμφυλετών γάρ έδάμαζον 
αυτούς τά παθήματα καί είς αύτούς δσον ούπω προσπελάζειν τόν κίν-
δυνον φανταξόμενοι χρονιωτέραν εΐχον τήν βάσανον των έν μέσοις ήδη 
ένσχεθέντων τοις άχθεινοΐς, καθ' δσον οί μέν της πονηρας έλπίδος ύπέ-
ληγον, ήδη του κακοϋ έπιστάντος, ô πάλαι κατά νουν έστρεφον, τοις 
δέ τό προοραν αεί τό δεινόν καί τό οίεσθαι τό μέλλον ώς έφεστώς καί 
νυκτός άφήρει τόν ΰιτνον καί ήμέρας πλέον βασάνου πάσης έπέπληττε 
τήν συνείδησιν. τό δέ καινότατον, ού μόνον ταΟτ' ^πάσχον όπόσοι τό 

34—36 elç — άχθεινοϊς: cf. Mich. Chon. Or. in Is. Ang. I 232, 12 

VA = a, PW, RMDF = b 

12 μετάγοντες: μεταγραμματίζοντες Ρ 14 καί κατά τοΰ MccKp. V 15 προσφε-
ρεστέρου V 18 καί alt. : val μήν καί ώς (εως W) AW 19 διαμικρόν W κα-
θυττοστηναι V 22 καί post θέαμα add. W ώς — άνδρας om. Μ 23 τάπησιν : 
πασιν V 24 ύφ': έφ' RMDF Bekk ταΐς Ρ στρωτοθηκαι V 25 σκέπον-
ται: καλύπτονται AW Ις: είς VA 25—26 ές τήν περαίαν όγουσι, ή τοις Ίου-
5aíot; είς ταφήν άφώρισται Ρ 26 άπάγουσι AW 29 ol Κωνσταντινουπολίται 
ΜΝ Sc 31 τηνικαϋτα Ρ ώλοφύροντο Ρ 33 γενομένου Μ 39 βασάνου: 
μάστιγος Ρ Bekk έπληττε AW: έμυώπιζε Ρ Bekk 40 τό δέ: καί τό Bekk 

18—19 καί alt. — μέλλοντα om. b 34 καί τόν είς αύτούς όσον ούπω προσπελάζοντα 
κίνδυνον b 35 έν μέσοις om. b 37 τοΰ κακοϋ ήδη έπιστάντος b 39 έπέπληττε: 
έπίεζε b 
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ένδον εΤχον κριτήριον ύποθρδπτον ώς ούκ άγαθά τώ Άνδρο νίκω εύχον-
ται καί βουλεύονται, άλλά καί οίς έκεϊνος προσέκειτο καΐ άεί τίνος μετεδί-
δου χρηστού · t ò yàp ες άπαντας άπιστον ήθος καί τό της γνώμης τταλίμ-
βολον ύφορώμενοι, έτι δέ τό πρός κόλασιν | έτοιμότατον δεδιττόμενοι, 
ούδ' ούτοι τό του κινδύνου όξύ σφών αύτών άπετρέποντο. 

'Αλλά γάρ μηδέ τοΟτο παραδραμέτω ό λόγος, αΐτοϋνταί τίνες Άν-
δρόνικον, οίς μετην παρρησίας, τά των κρεμασθέντων καθαιρεθήναι σώ-
ματα. ó δέ ώς ό Πιλάτος έπΐ του θεανθρώπου Χρίστου ήρώτησεν, εΐ πά-
λαι άπέθανον* καί γνούς έκ των άναρτησάντων κακούς κακώς κατα-
στρέψαι τόν βίον, συμπαθείας είπε τούς άνδρας καταξιοΟυ καί έπεδάκρυσε 
τούτω τω ρήματι, Ισχυροτέραν φάμενος είναι της οίκείας όρμής καί προ-
θέσεως τήν των νόμων αύστηρίαν καί αύθεντίαν καί τήν των δικαστών 
άπόφασιν ύπερκεΐσθαι της αύτοΟ προαιρέσεως. 

"Ω δάκρυο ν τοΙς πάλαι μέν καί ήμίν έν συνοχή ψυχής ώς έκ νέφους 
δμβρος της καρδίας έπιψεκαζόμενον. ώ λύπης σφοδροτέρας σύμβολον 
καί των ?νδον πιεζόντων τεκμήριον άναμφήριστον, ένίοτε δέ καί ύπό 
χαρδς σνλλειβόμενον καί άττοσταζόμενον ώς έξ άμάρας των όφθαλμών, 
παρ' Άνδρονίκω δέ μή ταύτό σθένον, αλλ' έτέραν φύσιν λαχόν καί τεκ-
μαίρεσθαι παρέχον όλεθρον έν τω άμαρεύεσθαι. ώ πόσων ί-σβεσας κόρας 
θερμότερον προχεθέν. ώ πόσους είς άδου παρέσυρας πέταυρον λάβρον 
Ιπιρρυέν. ώ πόσους κατέκλυσας. ώ οίους άνδρας εις τύμ | βον παρέ-
πεμψας είς τά ύστατα νίπτρα παραληφθέν ή ώς χοή έπιτάφιος καί λοιβή 
τις λοίσθη έκκενωθέν. 

Καί ώδε μέν έξ ανθρώπων έθετο τόν Μακροδούκαν Κωνσταντΐνον καί 
τόν Δούκαν Άνδρόνικον κάπΐ τοιούτοις ούτοι Άνδρόνικον είδοσαν άντι-

48 ώς ô Πιλάτος: cf. Mar. 15, 44 49—50 κακούς — βίον: cf. Aristoph. Plut. 65; 
Mat. 21, 41 

VA = a, PW, RMDF = b 

41 κριτήριον είχον Bekk 43 ές— δτπστον: έμβριθές Ρ άπαν Bekk δπιστον: 
άπόκροτον AW ττσλίμβολον: παλΙμβουλον W: δυσμείλικτον Ρ 44 έτοιμορρε-
πές AW: Ιτοιμον Ρ Ιτοιμότατα διττόμενοι Μ: δεδιττόμενοι έτοιμότατον V 46 
ό λόγος παραδραμέτω V 48 ώς — Χριστού VB : τη των χειλέων περιψοφήσει τόν 
παθηνάμενον ύποκρινάμενος (ύποκρ. : ύποφήνας Ρ) APW: ώ; — Χριστού ex a cum μή 
— δεξάμενος ex b coniunxit Bekk 50 άξιοΟν PW 51 ò Ισχυρότερος A 54 
μέν om. W 55 άποψεκαζόμενον V 56 άμφήριστον F 58 ταύτόν APW 59 
παρέχειν Μ τω om. Μ είπεΐν δέ καί τήν όδόν ϋπανοίγον (έπανοίγον Bekk) της 
ές 'Αχέροντα διαπλωίσεως, όπου τό Στυγός ύδωρ τό (τό : καί Α) κρυερόν ώσεί (ώς σύ 
ΑΡ) καί φρικώδες κάκ μόνης άκοής άποτρόπαιον post άμαρεύεσθαι add. AP Bekk 
65 Άνδρόνικον εϊδοσαν ούτοι Ρ 

48 ώς — Χριστού: μή άηδώς (άναιδώς R) τόν Aóyov δεξάμενος b 57 καί άποσταζό-
μενον : τε καί σταλαττόμενον b Bekk 
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μετροΰντα σφίσι της εύνοιας τά οφειλή ματα. μετ' ου πολύ δέ και τούς 
Σεβαστειανούς όμαίμονας, δυάζονταςτόν αριθμόν, ές την άντιπέραν άναρ-
τδ του πορθμού, ôç κικλήσκεται Πέραμα, δια τό δήθεν έπιβουλεύειν αύτοΟ 
τ ί ί ζ ω ΐ ί · 

70 'Αλλ' êv τούτοις μέν καί παραπλησίοις άλλοις ουκ ολίγοις και χείρο-
σιν αεί ένηυκαίρει 'Ανδρόνικος, ó δ ' έκ Κομνηνών 'Αλέξιος, δς επί του 
κεράσματος ετέτακτο τ ω βασιλεΐ Μανουήλ έκ της αύτοϋ φύτλης γεγενη-
μένος (έκ γάρ άδελφόπαιδος προελήλυθεν), ΰπερορίαν ές τους ΣκύΘας 
Άνδρονίκω κατακριθείς κάκεϊθεν φυγάς γενόμενος, είποι αν τις όφις πετό-

75 μένος, είς Σικελίαν κατέλυσε καί τω ταύτης τυραννεύοντι Γιλιέλμω ε!ς 
όψιν έλθών καί έαυτόν όστις είη καταφανή θέμενος, σύν αύτώ δέ καί ó έκ 
τής Φιλίππου έπαρχίας ορμώμενος Μαλεΐυος, άνήρ ού τό γένος επίσημος, 
ού την τύχην λαμπρός, où γνώριμος τό έπιτήδευμα, öv συνέ | λαβον 
άμφω χόλον καί ώδινον επί πλείστον κατ' Άνδρονίκου, ò μέν καί δι-

80 καίως ίσως έπεγκαλών, ó δέ Μαλεΐνος τω Κομνηνώ χαριζόμενος καί δο-
κεΐν τις είναι των αϊδους αξίων παρά τοις ουκ είδόσι πραγματευόμενος, 
τούτον κατά τής πατρίδος οπτέτεκον, έκεϊνα μή προς ους του ρηγός, αλλ' 
έπί πολλών εύπαρακλήτως λαλήσαντες εν τω μικρού τών έκείνου ποδών 
θωπευτικώς τά πέλματα καταψδν καί κυνηδόν ταΐς εαυτών γλώτταις 

85 περιλιχμάζειν, ουχ όσοις κακώς παθεϊν 'Ανδρόνικος ήμελλεν, αλλ' οίς ώς 
έπί θήραμα πρόχειρον την αλωσιν τών 'Ρωμαϊκών χωρών διερεθίσειν 
είχον τόν τών Σικελών τύραννον. 

Ό δέ τοις τούτων λόγοις άναρριπισθείς, και άλλως εχων άναφέρειν 
τά έπαδόμενα ές τό σύμφωνόν τε καί ταύτοδύναμον οίς καί παρά ταύτο-

66 μετ' οϋ πολύ: a. 1184 aestate 

71—87 ό —τύραννον: cf. Eust. 58, 3—60, 7 74 0915 πετάμενος : cf. Is. 14, 29; 
Nie. Or. 69, 20 77 Μαλεΐνος : cf. Eust. 56, 15 88—1 ó — καταριθμεί : cf. Eust. 
62, 29—64, 5 

VA = a, PW, R M D F = b 

67 Σεβαστιανού; AU δυάζοντες τόν αριθμόν 
suppl. Ρ » « είς R U 69 όμαίμονες δ ' ούτοι τού πρός μητρός έμοί πάππου, 
δς καί την βρεφική ν ήλικίαν άνύων τά αΰτά παθεϊν έξεφυγε, τω κλήρω δέ τής 
εκκλησίας έγκατελέγη άποκαρείς κληρικός post ζω η add. Sc 70 τούτοις: τοιούτοι? 
D F Bekk ούκ ολίγοις άλλοις Α καί χείροσιν ούκ όλίγοις Bekk 72 έκ τού αυτού 
έκείνω κατηγμένος αίματος Ρ 74 είποι V W Bekk: εϊπη rei. 75 τυραννούντι V : 
τυράννω R 78 ού alt. : ούδέ AW 79 καί alt. om. V 80 Άνδρονίκω post ίσως 
add. APW 82 τούτον: τοσούτον V πρός: τό V 83 άπαρεγκλήτως Α: 
εύπαρακλήτων coni. Grabler i. 1. μικρώ AW 84 θωπευτικώς om. Bekk γλώσ-
σαις V 85 παθεϊν κακώς Ρ εμελλεν D F B e k k 86 όλωσιν: άλλοίωσιν R 87 
τών Σικελών: Σικελίας P W 88 εχων om. V 89 αύτοδύναμον VM: παντοδύναμον 
R παρ'ομογενών P W : παραυτογενών R 
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γενών έκείυω Λατίνων πολλάκις άκήκοε, πάλαι μέν επί μισθφ συνόντων 90 
'Ρωμαίοις και τήν αυτοκρατορική ν έκτριβόντων αΰλειον, τότε δέ διασπα-
ρέντων άλλων άλλοσε δια τον παρά σφισιν άτεράμονα και άτεγκτου Άν-
δρόυικον καί τό εξ αύτοΟ άκηδές, τάς τε ούσας πολεμικός δυνάμεις ες τό 
έπικρατές διατίθησι καί τό ξενολογικόν εκ πολλών οπλιτών άποκρίνας 
καί άδροϊς έπάρας μισθώμασι καί μείζοσι φυσήσας τοις έπαγγέλμασιν ες 95 
χιλιάδας τήν ιππον καταριθμεί, καί τήν μέν πεζή ν στρατιάν ές Έπίδα- ι 
μ νου διαβιβάσας καί ταύτη υ αύτοβοεί κατασχών, τήν δέ ναυτική ν δύνα-
μιν εύθυπλοήσασαν αχών ες τά της Θεσσαλονίκης έπί | νεια, τάς έν τώ 
μεταξύ χώρας ομολογία αίρει. 

Όμοϋ δέ τών στρατευμάτων κατά τε γήν κατά τε θάλατταν τήν 5 
λαμπράν εν πόλεσι Θεσσαλονίκην διαλαβόντων καί διαζωσάντων μίτρα 
"Αρεος, έάλω αύτη πολιορκία καί εΐσω μεθ' ημέρας δέχεται τό πολέμιου, 
OÚKOUV δια τό τών ένδον άμυνομένων άπάλαμνόν τε καί άπειρόμαχον, 
τήν δέ προδοσίαν μδλλον του στρατηγοϋντος Δαυίδ του έκ Κομνηνών, 
ούτος γαρ ές ουδέν χρήσιμος τοις Θεσσαλονικευσιν όφθείς, δεξιώτατος δέ ίο 
μόνον γενόμενος άεΐ δεδιέναι Άνδρόνικον καί τρόπον έπιξητεΐν, δι' ου-
περ τάς άάπτους εκείνου χείρας διαφευξεϊται, δέον κΟμα θαλάσσης υπελ-
Θειν ή κατά πετρών ήλιβάτων βαλεϊν έαυτόν ή δρεσι καί σπηλαίοις εΰ-
ρέσθαι άποκρυβήν ή κατά προφήτην φυγάδα κήτει θαλαττίω καταποθή-
ναι, ό δέ τοιούτον μέν ούδέν τι ποιεϊν έπεβάλετο, επί κακή δέ μοίρα τήν 15 

2 κατασχών: ,,ίη festo Ioannis Baptistae" (24. 6.) a. 1185 5 κατά τε γήν: die 
6 mens. Aug., κατά τε θάλατταν. . . διαλαβόντων: die 15 mens. Aug. a. 1185, cf. Eust. 
66,19—23 et 94, 7—8 7 μεθ' ήμέρας: die 24 mens. Aug. a. 1185, cf. Eust. 104, 1—2 

90—93 πάλαι — άκηδές: cf. Eust. 56, 11—58, 2 1—2 καί —κατασχών: cf. Eust. 
64, 15—16 2—4 τήν — αίρει: cf. Eust. 66, 1—11 8—9 ούκουν — Κομνηνών: 
cf. Eust. 8, 29 sqq.; 68, 18 sqq. et passim 10—12 δεξιώτατος— διαφευξεϊται: 
cf. Eust. 70, 13—18 12 άάπτους . . . χείρας: cf. Horn. A 567; al. 14 κατά — 
καταποθήναι: cf. Ion. 2, 1 

VA = a, PW, RMDF = b 

91 έκτρίβων W δέ: δέ καί W: om. M 92—93 διά — άκηδέξ: διά τό δέος του 
ΆνδρονίκουκαΙτόέξαύτοΰάκηδέΐ (άκηδεές ΑΡ) ΑΡ, ubi δια — Άνδρονίκου i. r. etKal 
— άκηδεές i. mg, W 92 παρά σφισιν om. V ατευκτον Μ: άτεκτον F 95 
παραγγέλμασιν Ρ 2 κατασχών : Ιλών Ρ 5 Θάλασσαν D 6 Θεσσαλονίκην om. Μ 
6—7 μίτρςι "Αρεος καί διαζωσάντων Bekk 7 "Αρεως Υ αυτή R 9 τήν δέ 
προδοσίαν: τό δέ άστρατήγητον AW: άλλά τό άστρατήγητον Sc: τήν δ' άνανδρίαν 
Ρ άπό της προδοσίας Β στρατηγοϋντος om. AW τοΰ έκ Κομνηνών Δαυίδ 
AW Sc: Δαυίδ τοΰ Κομνηνού Ρ 10 ούτος γάρ om. R χρήσιμον R όφθεΐσιν 
R 11 γινόμενος V έπί ζητών APW 12 διαφυγεΐν R 13 βαλεϊν: καλεΐν 
AW 15 τοιούτο MDF Bekk τι om. V 15—16 τή τών θεσσ. χειρίζων τήν 
ταύτης άρχήν V 

9 προδοσίαν: μαλακίαν b Bekk 11—12 δι' οΰπερ: δι ' oö δή R D F Bekk: διά Μ 
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τών Θεσσαλονικέων χειρίζων αρχήν καί τήν άρχηγίαν ό καί γυναικών 
θηλύτερος καί των έλάφων δειλότερος ουκ εύκλεώς κληρωσάμενος Ιλαθε 
τους συλληψομένους αυτόν τε καί τήν πόλιν Θεσσαλονίκην καί ττόρρω-
θεν όντας μεταπεμπόμενος άντικρυς καί έαυτόν έκείνοις έγχείριον έκούσιον 
ζώγρημα θέσθαι διά παντός μελετών. 

OÚKOÜV καί τοΟ της μάχης ένστάντος καιρού καί παντοίων όπλων καί 
μηχανών κινουμένων κατά της πόλεως, θεατής τών πολεμίων μάλιστα ήν 
αυτός, ουκ άντίπαλος· ούτε γαρ δι' όλης της πολιορκίας ώφθη έπεκδρα-
μών, I καίπερ διανιστώντων αυτόν ού μετρίων πρός τοΟτο οΐ της πό-
λεως προησπίζοντο, ούτε δράσειν ούτως αύτοϊς ένέδωκεν, άλλ' ήγχε 
τό τών πολιτών πρόθυμον οία καί σκυλάκων γενναΐον δρμημα θηρατής 
άχρειότατος. τοίνυν ουδενί τών απάντων ώπτο πανοπλίαν άμφιασά-
μενος, άλλ' άπεϊχε κράνους καί θώρακος καί κνημίδων καί θυρεού κατά 
τάς έσκιατραφημένας τών γυναικών καί μηδέν είδυίας πλέον γυναικω-
νίτιδος καί περιήει τήν πόλιν ήμιόνω εποχος μετ' άναξυρίδος συνε-
πτυγμένης όττισθίω δεσμεύματι καί πεδίλων κομψών έστιγμένων χρυσώ 
ές αύτόν άποληγόντων άστράγαλον. τών δέ μηχανημάτων τά τείχη 
τυπτόντων καί βαλλόντων τους λίθους ?ραζε, αυτός είς γέλωτα είχε τά 
τών άφιεμένων πετρών ροιζήματα καί τά του περιβόλου εν τω πλήτ-
τεσθαι μυκήματα· κάν τώ έρείπεσθαι ρήγματα ,,ένωτίζεσθε γοϋν" 
εφασκε τοϊς έκείνω συνοΰσι φαύλοις άνδραρίοις, ύπό άψϊδα ίσχυράν του 
τείχους παραβυόμενος ,,τά της γραίας μυκήματα" ότιθηνου εΙσέτι δεό-
μενος· Ικάλει δ ' ούτω τήν μεγίστην τών έλεπόλεων, Οφ' ής ήχρειοΟτο τά 
τείχος της πόλεως, τών λίθων έκπηδώντων της άρμογής. 

Τοιούτον τοίνυν προδότην ή Θεσσαλονικέων τω τότε δυστυχώς κλη-
ρωσαμένη φύλακα καί κυβερνήτην λαχουσα τόν καταποντιστήν καί 
ΐατηρα τόν φαρμακέα έπ' όλίγον άντισχουσα τοις έχθροϊς υπέκυψε. | 

17 έλάφων δειλότερο; : cf. Greg. Cypr. L. 2, 11 23—27 ούτε — άχρειότατοί : cf. 
Eust. 66, 15—16; 84, 8—86, 12 27—32 τοίνυν — άστράγαλον: cf. Eust. 82, 6—12 
32—39 τών — άρμογής: cf. Eust. 98, 17—27 37 γραίας: σεισμού θυγάτηρ appellata 
apud Eust. 74, 1 40 προδότην: cf. Eust. 74, 21 sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

16 έγχειρίζων F άρχηγίαν : στρατηγίαν W ταύτη; post άρχηγίαν add. APW 
17 κληρωσάμενο$: χειρωσάμενος A 18 καί alt. om. V 19 έγχείριον: έγχειρίζων V 
21 καί pr. om. Ρ ένστάτου R 22 μάλιστα suppl. Pm« 23 αυτός om. Ρ 24 
μετρίω; F Bekk 25 ούτος Ρ: om. V ήγχε: είχε R 26 θηρευτής ApcPW 27 
πάντων AW 29 έσκιαγραφημένας Ρ: σκιαγραφουμένας R 31δέσματιΜ 32 
eis R 33 τυπτόντων: πιπτόντων R τους om. V 34 των περιβόλων Ρ 
μηκύματα Wa cK 36 έκείνων Α: έκεΐνου R 37 μύγματα V: βοήματα APW 
40—41 δυστ. post φύλ. transp. Bekk 42 φαρμακίαν R 

40 τώ τότε: τότε Ρ b Bekk 
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Bekk 388/9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ A ' 299 

Tà 5' έπί τούτοις γεγενημένα άλλη τίς έστιν ' IÀiccç και τραγικά? ύπερ-
βαίνουσι συμφοράς· άπας yàp οίκος των ενόντων ήρήμωτο, ούδ' ήν 
οΙκία τις σώζουσα, ού στενωπός των άναιρούντων λυτρούμενος, ού κατά- 45 
δυσις έττί πολύ άποκρύτττουσα. άλλ' ούδέ σχήμα ήλεεϊτο έλεεινόν, ούδ' 
εδυσωπεΐτο δυσώπησις, αλλά δια πάντων έχώρει τό ξίφος καΐ θυμού 
λήξις ήν ή άπάγουσα του βίου πληγή, κενή δέ καί ή κατά τούς ιερούς 
νεώς συνδρομή των πολλών έδείκνυτο καί ματαία ή επί ταϊς θείαις είκα-
σίαις πεποίθησις. oi γάρ βάρβαροι καί θεία καί ανθρώπινα συγχέοντες 50 
πράγματα τιμδν ουκ ήδεσαν τά θεου, ούτε άσνλίαν παρεΐχον τοις ές τά 
τεμένη προστρέχουσιν · άλλ' ô ή ν έπί τοις κοινοίς δόμοις κατάντημα, τό 
μαχαίρα δηλονότι παραυτίκα πεσείν ή γοϋν της ούσίας πάσης ψιλωθέντα 
τινά διαφίεσθαι, ô παρά τοις πορθηταΐς ές μεγίστην εύποιΐαν συνελογίζε-
το, τούτο καί ot Ιν τοις νεώς καταφεύγοντες πέρας εΰρισκον, !να μή προσ- 55 
θείην καί τι βαρυσυμφορώτερον ετερον, τό έκθλίβειν έκεΐσε κακώς τήν 
ψυχή ν τη των μυριάδων συνδρομή τε καί συμπιλήσει, α! τούς θείους 
δόμους είσέδυσαν κάν τοις ίεροίς γάρ μεθ' όπλων έπεισττηδώντες οί 
έναντίοι τόν έν ποσίν άνήρουν άεί καί ως θύματα τούς καταλαμβανομέ-
νους άνηλεώς έκεράϊζον. 60 

Πώς δέ ανθρώπων ή μέλλον φείδεσθαι ot τοις θείοις έμπαροινοϋντες 
καί μηδ' δλως θεου έμπαξόμενοι ; άλλ' où τοσου|τον καινό ν, εΐ τά τ ω 
θεώ άνατεθειμένα ίεροσύλουν καί χερσί βεβήλοις καί όφθαλμοϊς κυνέοις 
ήπτοντο των άψαύστων καί τοις μή θεατοΐς ένητένιζον, δσον δή ανόσιο ν, 
εΐ τάς παναγεϊς Χρίστου εΐκόνας καί των αύτοΰ θεραπόντων ήδάφιζον, 65 
καί τούτων κατεπεμβαίνοντες, εϊ τις μέν κόσμος έξ ύλης προσήν τιμαλφούς, 
τούτον άφήρουν έκσπώντες ώς ετυχεν, αύτάς δ' εις τάς τριόδους έξέφερον 
τοις παροδεύουσιν έσομένας εις καταπάτημα, ή τ ώ της διαίτης ττυρί παρ-
εδίδοσαν. άνοσιώτατον δέ μάλιστα καί ώσί δυσήκουστον των πιστών, 
εϊ τίνες ήσαν, οί της θυωροϋ καί άγγέλοις αϋτοϊς δυσθεάτου άνωθεν 70 

43 τά etc. : cf. Eust. 112,25 sqq. άλλη . . . Ίλιάς: cf. prov. κακών ' Ιλιάς Diogen. 5, 26 
50 ol γάρ etc.: cf. Eust. 120, 26 sqq. 56—58 τό — είσέδυσαν: cf. Eust. 8, 8— 
10; 106, 16—20; 116, 33—118, 1 61 πώς etc.: cf. Eust. 114, 12 sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

43 'lAiccs: Ίλιάςκακών A Sc: κακών 'Ιλιάς Ρ Bekk ϋπερβέβηκε AW: υπερβαίνουσα 
Ρ Bekk 44 ήρήμωτο: έστέρητο AW Sc 45 αίρούντων V 46 ήλεεΐτο: έλέγετο 
R 48 ή pr. om. DF καί om. R 49 ναούς V πολλών : πολιτών R ταϊς 
είκασίαις ταϊς θείαις Bekk είκασίαις: εΐκόσι PW 51 τάρΓ. : τού MF»C : τά τοϋ V 
OUT' Ρ Bekk εΙς Bekk 54 διαφεθηναι Ρ Bekk είς W ές— εύποιΐαν: 
μεγίστη εύποιία Ρ λελόγιστο Ρ : συλλελόγιστο W 55 έν τοις Ιεροί; καταφεύγοντες 
οϊκοις Ρ TOÎS νεώ RMKU: τώ νεώ DF Bekk προσθείη AR 58 ίεροίς : σηκοις Ρ 
έττπτηδώντες R 61 ϋμελλον V 63 άνατιθέμενα R 64 θεαταϊς R 65 εϊ : ε ¡ς 
WF<"= καί om. F 66 προσην om. M 68 της om. D 70 εϊ : εί καί APW 
70—71 εϊ καί τίνες άνωθεν της Θυωροϋ καί άγγέλοις αύτοϊς αίδεσίμου άνιόντες Ρ 70 
δυσθεάτου : δυσθέατον RM : αίδεσίμου APW Bekk άνωθεν om. AW 

53 άπάσης W b Bekk 
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300 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 389/90 

ανιόντες τραπέζης επ' αύτής ώρχούντο μεταφερόμενοι άσχημο νως καί 
τινα βαρβαρικά άπηχή άσμάτια πάτρια έψαλλον, είτα την αιδώ άνα-
καλύψαντες καί τόν ιτοδεώνα του της κοιλίας άσκοΰ ρέειν άνέντες ένούρουν 
κύκλω κατά τό ccyiov έδαφος, περιρραντήρια ταΟτα τελούντες δαίμοσι 

75 καί λουτρά θερμά τοις άλάστορσι σχεδιάζοντες, οίς ούτοι μετά κάματον 
διανήχονται, δν διήνεγκαν άνθρώποις συμφοράς μηχανώμενοι καί δεινά 
διαθλούντες ανήκεστα. 

Έπεί δέ ποτε τά δεινά δόξαν του λήξαι εΐληφε και εις άνοχήν άπεϊδεν 
ό πόλεμος, μέσον όφθέντων οϊπερ εις αρχηγούς των Σικελών ύπερανεστή-

80 κεσαν καί την των πολλών επισχόντων όρμήν εις άναίρεσιν, ών άτερος 
έφιππος σιδήρω κατάφρακτος τόν του μυ | ροβλύτου μάρτυρος είσέδυ 
νεών καί τούς μεν τω πλατεϊ παίων τοϋ ξίφους, τούς δέ καί εϊς αληθές 
τραύμα πλήττων ίσχυσε μόλις την τοΰ κακοΰ στήσαι φοράν, ούδ' ούτω 
τά εξής ώς εν κακοϊς μέτρια τοις θεσσαλονικεύσιν έφάνησαν, άλλα τό μέν 

85 ες αδου κατάγεσθαι τούς πολιορκηθέντας ή μετά τήν άλωσιν εύθύς 
ήμέρα κατέπαυσε, τά δ' επισυμβαίνοντα άλλως οδυνηρά πρός τό αύτό 
της ζωής τέρμα μυριαχώς τούς τλήμονας κατήπειγον καί βέλτιον τό 
θανειν εποίουν ύπέρ τό ζήν, ώστε, τό τού τλησιπόνου ' Ιώβ, πολλοί δεό-
μενοι τελευτής ουκ ετύγχανον. 

90 Καί πας μέν yáp ετερος πολέμω τό άντίπαλον χειρωσάμενος κακώς 
αύτφ κέχρηται καί άνελεημόνως προσφέρεται καί όσα ή εκ τής νίκης 
ύπεροψία ύποτίθησι διαπράττεται, Λατίνος δέ πορθήσας τό άντιπίπτον 
καί ύποχείριον εργασάμενος άνύποιστόν έστι μάλιστα κακόν καί λόγω 
άπεριήγητον ει δέ καί 'Ρωμαίος εϊη ό συλληφθείς καί ούτος καθαρεύων 

95 γλώττης Ίταλιώτιδος καί τοσούτον τού έτεροφύλου έθνους άποξενού-
1 μένος, ώς μηδέ κατά τήν σωματικήν περιβολήν βραχύ τι yoüv Λατίνοις 

έπικοινωνεΐν, εϊη âv ούτος εστυγημένος θεώ καί τής οργής Κυρίου άμιγή 
κατακριθείς πιεΐν τήν κύλικα καί τό ποτήριον άκέραστον προσενέγκα-

79—83 μέσον —φοράν: cf. Eust. 116, 16—33 88—89 πολλοί — Ιτύγχανον: cf. 
lob 3, 21 2—3 τήΐ — προσενέγκασθαι : metaphora bibl., cf. Is. 51, 17; Ps. 74, 9 

VA - a, PW, RMDF = b 

71 àvióvTÉS om. W: ίόντες Μ όρχούμενοι R μεταφερόμενοι om. R 72 είτα: 
είτα καί YAW 73 TàiroSicóvaR 76 μηχανώμενοι : έττιφέροντες Ρ 78 Ιπεΐδεν 
W 79—80 μέσον — έττισχόντων : μέσον γαρ όφθέντες οί των Σικελών στρατηγοί 
τήν των πολλών έπέσχον Ρ 79 όφθέντες ΑΚ ύπανεστήκεσαν V 82 vaòv V 
84 Ιφεξήΐ VAW toTs om. Bekk 85 καταγαγέσθαι V 86 ετι συμβαίνοντα Α 
87 τέρμα om. W 88 ειπείν post Ίώβ add. APW Bekk 92 διατίθησι R 94 
οΟτοζ om. V 95 τοΰ om. M 3 τήν: τόν V: om. PW παρεισενέγκασθαι V: 
είσενέγκασθαι AW 

72 βάρβαρα άπηχέστατα (άπειλέστατα R: άπηλέστατα M) b Bekk 87 κατηνάγ-
καζον b Bekk 
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Bekk 39011/2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ A' 3 0 1 

σθαι. ποία γάρ θανατηφόρος εχιδνα ή πτερνοφύλαξ όφις ολέθριος ή 
ταυροφόντης λέωυ τά των βρωμάτων έωλα παρορών, θερμής δ ' ετι της 5 
Θήρας εμφορούμενος, ούτως άν έλυμήνατο ώς άττανθρωπία Λατίνη ζω-
γρήσασα; ούκ εττικλα- ¡ ται λιταϊς, ούθηλύνεται δάκρυσιν, ούχ αίμύλοις 
ιλαρύυεται φθέγμασι. καν αση τις χάριεν, κλαγγή τοΟτο ίκτίνων ή 
κρωγμός κορώνης λογίζεται, εί δ ' ούτως εϊη Θελκτήριον ώς και πέτρας 
αίρεΤν, όποια τά Όρφαϊκά κρούματα, εις κενόν μεν και ούτως ό φορμίζων 10 
εψάλαξε καΐ μάτην άείδειν άνεβάλετο λιγυρόν εί δέ που και άλοίη τ η 
όοιδη ό βάρβαρος, άλλ' εις κύκνειον δσμα τελευταϊόν τε καΐ φιλότιμον ή 
αμείλικτος τούτο ψυχή μεθιστα au πάλιν κατεργαζομένη θάνατον και 
μένουσα πάλιν ώς πρότερον άθελκτος ή ώσπερ ακμών άνήλατος προς 
ττασαυ ίκετείαν ανένδοτος, μόνω οί του γένους τούτου τ ω Θυμω χα- 15 
ρίζεσθαι ϊσασι, και οϊς ούτος επιτάσσει όργίλως ύπενδιδόναι πεφύκασι. 

Τί δ ' αν κακόν εϊη παρεικώς άτέλεστον άνήρ μισορρώμαιος και το-
σαύτην άποθησαυρίσας εν έαυτω καθ' "Ελληνος ανδρός τήν άπέχθειαν, 
οποίαν ούδ' όφις αυτός ό αρχαίος του ανθρωπίνου γένους επίβουλος 
συνειληφώς πάλαι άπέτεκεν, έπεί και παραδείσω μεν άντικρυς παρά τοις 20 
καταρατοτάτοις Λατίνοις εικάζεται ήν ημείς ελάχομεν οίκεϊν και άποκαρ-
πεύεσθαι, καί δυσέρωτες όντες των παρ' ήμΐν αγαθών κακογνωμονοϋσιν 
άεί περί τό ήμέτερον γένος και κακών εισι τέκτονες διά παντός, καν φι-
λεϊν πλάττωνται, τόν καιρόν υποδυόμενοι, μισοϋσιν ώς εχΘιστοΓ καν 
ό λόγος αύτοϊς εύπροσήγορος καί ύπέρ ελαιον ρέων άψοφητί άπαλύνη- 25 
ται, άλλά βολίδες είσΐ καί ούτως αύτοί καί μαχαίρας αμφίστομου τομώ-
τεροι. ούτω μέσον ήμών και αύτών χάσμα διαφοράς εστήρικται μέγιστον 
καί ταϊςγνώμαις άσυν| αφείς εσμεν καί κατά διάμετρο ν άφεστήκαμεν, εί 
καί σώμασι συναπτόμεθα καί τήν αυτήν πολλάκις κληρούμεθα οϊκησιν. 
δθεν καί αύτοί μεν ύψαυχενοϋντες ώς τά πολλά καί τό του σχήματος εξ 30 
ΰπερηφανίας ύποκρινόμενοι δρθιον ώς πτέρναν φιλοϋσι τηρεϊν καί πε-

9—10 πέτρας — κρούματα: cf. Eur . Iph. Α. 1211 sqq. 12 κύκνειον —τελευταϊόν: 
cf. Aesch. Ag. 1444 sq.; Diogen. 5, 37 19 όφις . . . ό άρχαϊος: Apoc. 12, 9 26 
βολίδες είσί: Ps. 54, 22; al. μαχαίρας — τομώτεροι: cf. Hb. 4, 12 27 χάσμα 
— μέγιστον: cf. Luc. 16, 26 

VA = a, P W , R M D F = b 

6 έλυμήναντο V άπανθρωπίνη M 8 τούτω FP° Bekk 9 καί om. W 11 
έψάλλαξε V A W F : ήψάλαξε M 12 τε om. V 15 ίκεσίαν Ρ τούτω M 17 
τταρεικώς εϊη V παρεικώς: άρεϊκώς R 18 ύποθησαυρίσας R 19 ανθρωπείου 
Bekk 21 καταράτοις R 22 όντες om. V 24 ττράττωνται A P a c W ε-
χθιστοι : αίσχιστοι W 28 έφεστήκαμεν R 29 σώμασι : δώμασι W 30 καί pr. 
om. Ρ 

13 μεθιστςί: συλλογίζεται (-ίσεται F ) Ρ b Bekk 18 τήν om. b Bekk 29 κληρού-
μεθα : είλήχειμεν b Bekk 30 ώς om. b Bekk 30—31 έξ ύπερηφανίας : ύπερηφάνως 
b Bekk 
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302 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 392/3 

ριεργάζεσθαι τό λεΐον του ήθους ημών καί ύποκαταβαΐνον χαμαί δια τό 
του φρονήματος μέτριον, ήμεϊς δέ τό έκείνων ύπέροφρυ καί τό κομπηρόν 
καί σεμνόν καί την κόρυζαν οΐά τινα κεφαλήν άνω ύποβλεπόμενοι τείνου-
σαν έπ' αύτής την πορείαν τιθέμεθα φλώυτες ες δεΰρο τη δυνάμει Χρί-
στου του πατεΐν έπάνω δφεων καί σκορπίων έξουσίαν βραβεύοντος καί 
τό μηδέν έντεϋθεν παθεΐν ή καί ήδικήσθαι παρέχοντος. 

Καί ούτω μέν, ίνα καθ' είρμόν αύθις προΐη τό λέγειν, ό Σικελικός στρα-
τός της πόλεως Θεσσαλονίκης ένδον γενόμενος δσα καί οία μή θεω φίλα 
τετέλεκε κατά τήν εκτην ήμέραν του Αύγουστου μηνός της τρίτης 
έπινεμήσεως του έξαχιλιοστοϋ έξακοσιοστου ένενηκοστοΟ τρίτου έτους 
της τειχομαχίας άρξάμενος καί συμπεράνας ταύτην άβλαβώς έαυτφ 
πάντη κατά τήν πέμπτη ν καί δεκάτη ν του αΰτοΟ μηνός. 

Ου μόνον τοίνυν, ώς έλέγομεν, του πολέμου ένισταμένου τα των 
δλων πεπόνθασιν οί Θεσσαλονικείς χείριστα, άλλα καί τούτου λήξαντος 
ουκ Ιρρεψεν ή τύχη πρός τό φιλάνθρωπο ν, ούδ' ένεϊδον αύτοΐς ol αίχμα-
λωτεύσαντες ήμερον. | ού γάρ οίκιών μόνον τούς δεσπότας έξήλασαν καί 
των κειμηλιουμένων έντός άπεστέρησαν αύτοί ταύτα Ιδιωσάμενοι, άλλα 
καί τά ίμάτια προσαφείλοντο μηδέ των έσχάτων ύποδυτών άποσχόμευοι 
των κρυπτόντων, & ή φύσις ώς άσχήμονα καλύπτειν έπέταξε, μήτε μήν 
τρύφους τοις δεσπόταις μεταδιδόντες, ών αύτοί περ εις τούς κόπους είσε-
ληλύθεσαν, άλλ' οίκοι μέν οί άλλότριοι καθήμενοι κατεσπάθων τά ένόντα 
καί όσημέραι έκώμαζον, τούς δέ συγκεκομικότας είς τάς σηπίας εΐων έπΐ 
των τριόδων πλάζεσθαι νήστιδας, χαμαιεύνας, γυμνόποδας καί άχίτωνας, 
ώς κλίνην μέν £χειν τούς πρότερον εύπαρύφους τό δάπεδον, στέγην τόν 
ούρανόν, τήν δέ κοπρίαν θαλπωρόν δέμνιον. ô δέ χείρον των άφηγουμέ-
νων καί εως αύτής δάκνον ψυχής, ούκ εξήν τοις πρώην δεσπόταις παρεισ-
ιέναι τόν οίκον αύτοΐς, άλλ' εί τις τοΟτο είργάσατό ποτε ή μόνον πρού-

38—43 corrigendum ex Eust., vide ad p. 297, 6 et 7 58—82 άλλ* — αίθριοι : cf. 
Eust. 132,19—134, 6 

35—37 TT) —παρέχοντος : cf. Luc. 10,19 51 ών —είσεληλΰθεσαυ : cf. Joh. 4, 38 
53 όσημέραι έκώμαζον: alludit ad Luc. 16, 19 

VA = a, PW, RMDF = b 

35 tow Χρίστου M 37 καί: τό V: yov/νκαΐ A: yoöv Ρ 38 μοι post, αύθις add. Ρ 
ò λόγος μοι post λέγειν add. A 39 θεσσαλονίκη; om. V φ(λον V 40 γ'IS W 
41—42 του — Ιτους V: του . . . καί τρίτου έτους Bekk: τοϋ ,£χ9γ' (γ' : τρίτου R) rei. 
43 ε' καί ι ' Α 44 λέγομεν Ρ 48 κειμηλίων R 50 & ή φύσις: ή δφεσις R 
51τρυφαΐςΜ κόλπους DFKac 53 είς: έκ R σικείας Μ: σιττύας Bekk 54 
των om. Ρ καί om. W 56 δέμνιον: ποίμνιον Α 57 τοϊςπρώην om. W 58 
αυτών FP° Bekk 
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κυψεν ενδοθι, αύτίκα ώς υπό Σκύλλης άρχαίου κάκου των εντός αυτής 
άφηρπάζετο καί καθιστάμενος εις λόγους καί πολλάκις τό αίτιον διερω- 60 
τώμενος του έκεϊσε παραβαλεΤν ή όμμα τοις εσω βαλεΐν ή τον ουδόν της 
αύλείου πατήσαι ττολλάς έδαίρετο καί χρήματα παρέχειν κατηναγκάζετο, 
& έκεΐσέ που ύπωπτεύετο κατακρύψαι καί οίς τήν καρδίαν δήθεν έκχέων 
και οίον συμβεβυσμένην αύχών περιπαττταίνειν προήχθη τό οίκημα δε-
διώς, μή σεσύληνται, καί σπεύδων μαθεΐν, εί ούκελαθε τό μέρος της οικίας 65 
τούς πολεμίους καθ' | ô ταύτα έγκέκρυπται, έπιμελέστερον περί τήν 
αυτών διατεθέντος άνεύρεσιν ή αυτός ασφαλέστερο ν, ώς εΐησαν αφανή, 
καί διδούς ου ν τις πολλάκις όπερ συνέστειλε τήν έκ του δώματος αύτοϋ 
προορώμενος άπαρσιν οΰδ' ούτως ήλλοτριοΟτο των μαστιγώσεων, αλ-
λά πλείους αυτω ένετείνοντο αί πληγαί καί πολυειδέστεροι αί βάσανοι 70 
έπήγοντο, ίνα καί πλείω τα άποθησαυρισθέντα έκφήνειε. καί μή παρ-
έχων δέ τις ετερος, άλλά πένεσθαι καί νυν ώς πρώην διατεινόμενος και 
φάσκων ώς πόθος πατρώου οΐκήματος ή πολλαΐς ύπ' αύτοΰ δαπάναις 
άνεγερθέντος παρενεγκών της προκειμένης όδοϋ καί άκοντα έπεσπάσατο, 
θεατήν άμα καί θρηνητήν του οίκείου ποτέ κτήματος άναδείξας, οΰδ' 75 
οΰτως είχε τόν ελεοΟντά τε καί λυτρούμενον, άλλά στρεβλούμενοί τε καί 
αΐκιζόμενοι, κάκ του ποδός άπαιωρούμενοι καί άχυρμιςί κάτωθεν ύποβε-
βλημένη καί άνοπττομέυω πυρί καπνιζόμενοι, τό τε στόμα μινθούμενοι καί 
τάς πλευράς κεντούμενοι βέλεσι καί μυρίας αλλας κολάσεις υφιστάμενοι 
ή έν τω ταϋτα πάσχειν Ιξέρρησσον τήν ψυχή ν, ή ήμιθνήτες έλκόμενοι 80 
του ποδός ώσπερ τι τής οικίας έξεφέροντο άποσάρωμα κάν ταίς πλατείαις 
προύκειντο αίθριοι. 

Τί δέ; άλλά τοιούτοις μέν φιλοφρονήμασιν έδεξιοϋντο τους πάλαι των 
δόμων κυρίους οί Σικελοί καί έθεράπευον, τούς δέ λοιπούς, όσοι τάς αύ-

59—60 <âs — άφηρπάζετο: cf. Horn, μ 99 sq. 245 sqq. 75—76 ούδ' — λυτρούμενον: 
cf. Ps. 7, 3 

VA = a, PW, R M D F = b 

59 αύτη M 
64 προήχθη : Ιχων R 65 σπεύδων : 6έλων VAW 66 πολεμίους : άλλοτρίους 
VAW 67 διατεθέντες WM: διατιθέντας R oùtòs: αύτοί AWMDF: αύτοΐς R 
68 δωματίου V 69 άλλά: άλλά καί V 70 πολυειδέστερον V : -pai Bekk 71 
iva καί τά πλείω τα V : ίνα πλείω καί τά Ρ έκφήνη R : έκφήνει Μ 75 άμα του 
οίκείου ποτέ κτήματος καί θρηνητήν άναδείξας V TOÜ :KalR άναδείξας : γ·ενη-
σόμενον Ρ 76 τε pr: γε Α: σε Μ λυτρούμενον: οίκτρούμενον W 76—82 
στρεβλούμενος — προύκειτο αίθριος num. sing. A P W 78 ύποβεβλημένοι F Bekk 
ύποβ. — π υ ρ ί : υποβληθέντος πυρός Ρ μηρινθούμενος W 78—79 καί alt. 
— ύφιστάμενοι om. V 79 βέλεσι: όβελοΐς Ρ 80 ή — ψυχήν om. D 81 ποδός : 
παιδός Α έξεφέρετο R κάπΐ AW 83 άλλά: άλλά καί W τοιαύτας μέν 
φιλοφροσύναις Ρ έδεξιοϋτο F 84 δόμων: δεσμών F κυρίους: μυρίους Μ 
έαυτων V 

60 άνηρπάζετο (-οντο R) b Bekk 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:14



304 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 394/5/6 

85 των οικίας παρέτρεχον όσα καί [ άδου στόμια ή λαβύρινθου Κρητικόν ή 
Καιάδα Λακωνικόν, ήμέρως προσίεντο καί μετόχου? έποίουν φιλανθρώ-
πίας ήστινοσούν; οϋμενοϋν ουδαμώς, που γάρ τοιούτον τι παρ' έκείνοις, 
άγριωτέροις ουσι θηρών καί όλως ήγνοηκόσι, τί εστίν ελεος, καί ταϊς άν-
Θρωττίναις συμφοραϊς επιχαίρουσι ; καί κύνες μέν εστίν οπή τών έπικατα-

90 λαμβανομένων άπέσχοντο, οΰδ' όδοϋσιν αυτούς παρελύπησαν, άλλ' οίς 
τό yóvu ώκλασαν οι καταδιωκόμενοι παρήκαν τό ύλακτεΐν καί είς μάτην 
αύτοΤς εκουσιν ώσπερ άπετελεύτησε τό χανεΐ ν · οί δέ τοσούτον άπεΐχον 
του οίκτείρειν ους τών όντων εστέρησαν καί ών τάς ουσίας κατεδαπάνων 
μετά πορνών, ας καί περί πλείστου ετίθεσαν είς τάς αυτών τροχιάς έκ-

95 κλίνοντες καί ύφ1 ών μικρού καί κονδυλιζόμενοι εφερον οί πδσαν την 'Ρω-
1 μαίων κομπάζοντες καταλήψεσθαι ώς ερημον νοσσιάν καί συλλαβεϊν ώς 

έγκαταλελειμένα φά, ώστε καί είς γέλων τήν γυμνιτείαν ετίθεσαν τών 
πολλών και άτάκτφ καγχασμω συνεβράσσοντο, ήνίκα αν τις παρήει 
εκτεταριχευμένος όαταστία, φδηκώς τήν γαστέρα, τήν όψιν υπωχρος και 

5 νεκρώδης εκ του λαχάνοις ένευωχεΐσθαι καί μόνοις ενεορτάζειν βότρυσιν 
εκ τών εκεί που αμπελώνων συν δέει συλλεγομένοις. ούτω δ ' ωκτειρον 
τούς διερρωγόσι περιβλήμασι κεχρημένους καί περιστέλλοντας ψιάθω | 
ά κρύπτειν χρεών μέρη τοΰ σώματος και ταϊς τών σχοίνων έκφύσεσιν είς 
πλέγμα συνεστραμμέναις τήν κεφαλήν συσκιάζοντας, ώς μετά μειδιάματος 

ίο καί σεσηρότος σχήματος εν τ ώ κατά τήν πορείαν συνανταν άλλήλοις 
άμφοτέραις λάζεσθαι τών γενείων καί του της κεφαλής τριχώματος ά-
πτεσθαι καί ταύτα μέν λέγειν είναι κακά, ες τό λάσιον καί καθειμένον του 
πώγωνος άποσκώπτοντας, τήν δε κεφαλήν δεϊσθαι τοΰ άποθριχθήναι 

85 λαβύρινθου Κρητικό»: cf. Lucían. De Salt. 49 86 Καιάδα Λακωνικόν : cf. Thuc. 
1, 134, 4; Paus. 4 ,18 , 4—7 92 oi etc. : cf. Eust. 122 ,11 sqq. 93—94 κατεδαπάνων 
μετά ττορνών: cf. Luc. 15, 30 94 els —· έκκλίνοντες: cf. Prov. 7, 25 1—2 ώς — 
ώά: cf. Is. 10, 14 10—14 âv—περιτρόχαλα : cf. Eust. 130, 34 — 132, 16 

VA = a, P W , R M D F = b 

85 στόμα V καιάδα A W D F : καί δδα R M : Καιάδαν Bekk: κεάδα V P 86 μετόχως 
R 87 οΟμενουν codd. 89 συμφοράς V μέν om. D F καταλαμ-
βανομένων V 91 έκλασαν ΑΡΡ° οί (διωκόμενοι) Ppc 92 ώσπερ om. A P W 
άπετελεύτησε: γέγονε Ρ 94 καί om. Ρ 95 καί κονδυλιζόμενοι: ραπιζόμενοι καί 
κονδυλιζόμενοι Α: φαπιζόμενοι P W τήν: τών D 1—2 συλλαβεϊν—φά: ώς 
έγκ. ώά άρεΐν Ρ Bekk: συλλαβεϊν ώς έγκ. ώά άρεϊν W 5 εύωχεϊσθαι R 6 σύν 
om. Ρ σύν δέει om. V 6—9 ούτω—συνεστραμμέναις om. Μ 7 ψιάθω: 
παπυλεώνων τμήμασιν Am«YPP παπυλεώνες οί πηλομάχαι AmeP®e 8 χρή Ρ καί 
ταΐξ: έκ τη ; W 8—9 ταϊς — συνεστραμμέναις : τοις τών δένδρων λεπιδώμασιν si; 
πλέγμα συνεστραμμένοις V 8 σχίνων Bekk 9 ώστε A P W Bekk : ώς καί V 
μειδιάσματος D 12 είναι λέγειν V κακά είναι D τό : γάρ D 

91 oCrroi post παρήκαν add. b Bekk 3 âv om. b Bekk 
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Korr' αυτούς περιτρόχαλα. εστί δ' δτε και μετά δοράτων μειλίνωυ έφιπ-
ποι την άγοράν διιόντες εξ τούς κατ' όψιν ταλαίπωρους τό δόρυ κραδαί- is 
νοντες άνέτρεπον. εΐ δέ καί ιλύς ή βόρβορος εγγύς που παρέκειτο, κατ' 
εκείνο τό μέρος της λεωφόρου, αύτούς ένέβαλλον ώς ούκ άποτελεστικόν 
άγαθοϋ τίνος συνάντημα έκτρεπόμενοί τε καί μυσαττόμενοι ή την αύτήν 
έκείνοις δυσανασχετοΟντες ττορεύεσθαι. έσθίουσι δέ ποτε 'Ρωμαίοις άρ-
τον όλυρίτην ή τι ετερον έδώδιμον, όπόσα συνισταν σώμα τό άνθρώπι- 20 
νον εχουσιν, έφιστάμενοι άνέτρεπον τά τρυβλία έμπαίζοντες καί την 
τράπεζα ν λάξαντες συνέχεον την έστίασιν καί ούκ εΐων κατά καιρόν τον 
της οδύνης άρτου προσίεσθαι ή την κύλικα ττροσενέγκασθαι εκτροπίαν 
οίνον κιρνώσαν ή εξ ύδατος λακ| καίου δεξιουμένην και τό δίψοςπαύου-
σαν. οί δ' άναιδείας πληρέστατοι καί γελοιασταΐ καί τό Θείον δεδιότες 25 
μηδ' όπωσοϋν κατακύπτοντες ές ίκανόν καί τάς πυγάς καί όσα περι-
στέλλουσιν άνθρωποι τη ανελκύσει των έσθήτων άπογυμυούυτες τον 
πρωκτόν ές αύτούς ετρεπον και των σιτίων γινόμενοι εγγιστα άπέπερδον 
δριμύτερον γαλής οί άβέλτεροι. εστί δ' δτε καί τά της γαστρός λύματα 
ώς δια σίφωνος της έδρας άκοντίζοντες εχραινου τά όψα καί κατά των 30 
προσώπων ενίους εμόλυνον. ένούρουν τε τοις φρέασι καί έξ αύτών έσέ-
πειτα τό ποτό ν άνιμώμενοι προσεφέροντο. καί τό αύτό παρ' αύτοϊς 
ποτήριον ώς άμις καί οινοχόη πρός άμφω ή ν επιτήδειου- μή πρότερον 
βαπτιζόμενον τόν τε καταποθησόμενον οίνον καί τό ύδωρ είσεδέχετο καί 
εστεγευ ομοίως τό έκ του σωματικού κρουνου άποχεόμενον περίττωμα. 35 

Ου μην αλλά καί τούς απογεγραμμένους εν πρωτοτόκοις θεράποντας 
θεοϋ ούτω τιμδν ηδεσαν καί τοις δι* αύτών τελουμένοις προσεΐχον θαύ-
μασι καί έξεπλήττοντο τά εξαίσια καί καινά θεάματα, δι' ών δοξάζει 
Χριστός τούς αύτόν τοΤς οικείοις ένδοξάσαντας μέλεσιν, ώστε καί τό έκ 
της σορού τού έν θαύμασι καί μάρτυσι διαβοήτου Δημητρίου άναδιδό- 40 

19—29 έσθίουσι — άβέλτεροι: cf. Eust. 110, 34—112, 4 22—23 τόν — άρτον: 
Ps. 126,2 31—35 ένούρουν —περίττωμα: cf. Eust. 116, 6—9 36 Απογεγραμμένος 
έν πρωτοτόκου: Hb. 12, 23 39 tous — μέλεσιν: cf. 1 Co. 6, 20 

VA = a, P W , R M D F = b 

14 μελίνων Bekk 15 eîç R τό δόρυ om. R 16 εΐ : έάν R καί om. V 17 
άνέβαλον M 18 τε : έκείνου; A P W 19 συνανασχετοΰντεξ W : δυσανασχετοΰνται 
R 20 όλλυρίτην codd. 21 Ιχουσιν om. R άφιστάμενοι W : ύφιστάμενοι R : 
ύφηστάμενοι M 23 μεθ' ησυχίας post κύλικα add. B e k k : post ττροσενέγκασθαι A P W 
27 έσθήτων : αισθήσεων W 28 eîç W êœ/τούς W R γενόμενοι R M 31 των 
post καί add. M 32 τόν ποτών W R 35 τό έκ του : του έκ W 36 πρωτοτόκω 
D 37 θεοϋ •— καί : Χριστού μή ώς εδει τιμώντε; ουδέ Ρ ούτως W 38 καί pr. 
— θεάματα om. Ρ 38—40 καΙρΓ.—θαύμασι om. W 39 μέλεσιν ένδοξάσαντας 
V (δοξάσατε . . . έν τ ω σώματι 1 Cor. 6, 20) ώστε : άμέλει Ρ 

19 ττοτε om. b 39 δοξάσαντας (-ες R : -άζοντας Μ) Ρ b Bekk 40 έν ante μάρτυσι 
add. b Bekk 

20 van Diet en, Nik. Chon. Hist. 
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μενού μΰρου καδδίοις καΐ λέβησιν άρυόμενοι Tals των Ιχθύων λοπάσιν 
ένέχεου καί τό του ποδός σκύτος ταϊς μυραλοιφαΐς έλίιταινον καΐ πρός τάς 
λοιπάς υπηρεσίας, όσας παρόν τό Ιλαιον διατίθησι, χύδην καί | άσώτως 
έκέχρηυτο. τό δέ ώς άπό πηγής προϊόν άκενώτου ή έξ άβύσσου άνα-

45 β άλλου έπέρρεε πλησμιώτερον καί ύπερεξεχεϊτο καινοπρεπώς, ώς καί 
τούς βαρβάρους αύτούς δια Θαύματος τίθεσθαι τό όρώμενον καί τήν χάριν 
εκπεπλήχθαι του μάρτυρος, ήυ θεόθεν εϊληχεν. 

ΕΙ δέ καιρός ύμυωδίας όμηγυρέας έτίθει κατά τούς νεώς τούς 'Ρω-
μαίους, ούδέ τότε σφών άπείχοντο οί άπαίδευτοι του στρατεύματος, 

50 άλλά προσιόντες ώς συνεκκλησιάσωνται 'Ρωμαίοις καί σνυΟύσωσι θεω 
θυσίαν αίνέσεως, του μέν τοιοϋτόν τι ποιεΐν άφίσταντο, λαλαγοϋντες δέ 
πρός έαυτούς καί ταϊς άσήμοις βοαϊς διαρρηγνύμενοι ή καί τινας των 
'Ρωμαίων διά τι συμπεσόν πρός βίαν άγχοντες καί πράγματα παρέχον-
τες συνέχεον τόν ύμνου, καί ήσαν οί ψάλλοντες άντικρυς έπΐ γης άλλο-

55 τρίας φδοντες καί ούχ ώς έφεστώτες τεμένει θεοΟ. πολλοί δέ και άυτά-
δοντες τοις άλαλάζουσι Κυρίω άσματα ήφίεσαν πορνικά καί κυνηδόν 
ύλακτοϋντες ένέκοπτον τήν φδήν καί ύπερεφώνουν τόν είς θεό ν ίκετήριον. 

Καί τοιαύτα μέν, ώς έκ πολλών όλίγα είπεΐν, οί Θεσσαλονικείς πο-
λιορκηθέντες επασχον, & καί είς ίδικήν τίνες άττέτεμον συγγραφήν καί την 

60 ίστορίαν ές τό πολύστιχον έφακέλωσαν. έπεί δέ ό έν ύψηλοϊς κάτοικων 
καί τά ταπεινά έφορών διέκυψευ ούρανόθευ καί ούδένα των αίχμαλωτευ-1 
σάντων έώρακε συνιέντα ή έκζητοϋντα θεόν, άλλά πάυτας άχρειωθέυτας 
καί πρός ?ργα έκκλίναντας άθεσμα, εγυωκευ αύτούς μέν έκμυκτηριεΐν 
έκτρϊψαί τε καί ταράξαι τω οίκείω θυμω, τήν δέ του οίκείου λαοϋ κα-

42—47 καί — είληχεν: nihil horum habet Eust. 48—57 εί — Ικετήριον: cf. Eust. 
126, 20—26; 134, 20—22 50—51 συνθύσωσι — αίνέσεως: cf. Ps. 49, 14; al. 
54—55 ήσαν — $δοντες: cf. Ps. 136, 4 60—61 ό — έφορών: cf. Ps. 112, 5—6 
61 διέκυψεν ούρανόθεν: Ps. 13, 2 62—63 έώρακε — δθεσμα: Ps. 13, 2—3 63—64 
έκμυκτηριεΐν —θυμώ: cf. Ps. 2, 4—5 64—65 του — κάκωσιν: cf. Exod. 3, 7; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 

42 τά τοΰ ποδός σκύτη Ρ 43 έλαιον: έλεος R 45 ύπεξεχεΐτο RMF: ύπερεχείτο D 
45—47 καί pr. — εϊληχεν i. mg. et r. ca. 30 litt. Ρ 46 κατά τοϋτο μόνον post αυτούς 
add. APP°W 48 όμηγυρέας: όμηγερέας Bekk : όμοθυμαδόν συνιέντας όμηγυρέας 
Α : όμοθυμαδόν συνιόντας Ρ 49 τότε άττείχοντο τούτων Ρ 50 συνεκκλησιάσωσι Ρ 
51 ποιεϊν τοιοϋτόν τι Bekk 52 βοαίς : φωναϊς V D F Bekk 53 καί — παρέχοντες 
suppl. i. mg. et r. Ρ 54 γης: της Bekk 55 καί ούχ: ούδ' AW 55—56 
δδοντες Μ 56 τώ Κυρίω APW άσμάτια W: δσμα R 57 Ικετήριον: ύμνητήριον 
Ρ 58 έκ των πολλών W 60 έκεφάλωσαν V 61 τών: των πολεμίων 'Ρω-
μαίοι; ΑΡ»° αίχμαλωτισάντων Μ 62 συνιόντα Μ τόν θεόν V 63 έκ-
κλίνοντας Μ : βλέψαντας Ρ 64 έκτρΐψαί τε suppl. P m e : καί έκτρίψαι V τε : δέ W 
τώ οίκείφ om. V 64—65 τώ ένδίκω θυμώ, τούς δέ πάσχοντας ούτω κακώς οίκτειρή-
σαι καί τούτοις κτλ. Ρ 

47 Χριστομάρτυρος b Bekk 50 'Ρωμαίοις: σφισι Ρ b Bekk 63 εγνωκεν: 
έδικαίωσεν b Bekk 64 κατοικτεϊραι b Bekk 
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τοικτίσασθαι κάκωσιν καΐ τούτος έλευθερίαν βραβεύσειν έν τ φ ττροσχεϊυ 65 
άκηδιώντι πνεύματι καί καρδιών μή έξουθενώσαι σύντριμμα. κολοβοί 
τοίνυν, ώς οΐμαι, δια τούς έκλεκτούς τήν χρουικήν των απευκταίων πα-
ράτασιν, καΐ δσα τοις Βαβυλωνίοις διηπειλήκει πρότερον ούκ έλεήσασι 
την Σιών καΐ τούς υίούς αύτής τούς τρυφερούς καΐ τάς θυγατέρας εν 
απαγωγή καΐ αιχμαλωσία, ταύτα καΐ αύτοΐς έν άκαρεϊ έπήνεγκε* καί 70 
ένδοξάζεται Κύριος ώς ουδέποτε έφ1 οίς τό τηνικάδε καιρού τό οίκεϊον 
ελεος έθαυμάστωσε, μαρτυρικοΐς, ώς εοικεν, έπικαμφθείς λιτασμοΐς καί 
εύχής έπακουός γενόμενος τοϋ της Θεσσαλονικέων άρχιερέως· 

ΤΗν δ ' ούτος ό πολύς έν λόγω καί αρετή διαβεβοημένος απαντοχή 
Εύστάθιος, φ καί τό άπό συνέσεως μεν έπιπρεπές άξιέπαινον καί ή πολυ- 75 
πειρία θαυμαστή τις καί άξιάγαστος, τό δέ παρά πολύ τών άλλων έν 
λόγοις κρατείν καί σοφίας πάσης, όπόση τε ημετέρα καί όση τών Θύρα-
θεν, κρατήρα είναι περιχειλή τό οίκειότατον έκείνω καί έξαίρετον ήν χαρα-
κτήρισμα. ούτος γάρ συγκακουχεΐσθαι τω οίκείω ποιμνίω έλόμενος 
μάλλον ή τούς μισθωτούς έζηλωκέναι, οΐ τών λύκων έρχομένων έώντες 80 
τά θρέμματα έκδιδράσκουσιν, έξόν | μεταναστεϋσαι της πόλεως, ετι τών 
πολεμίων προσδοκωμένων μηδέ περικαθισάντων αυτήν, τούτο μεν ούδα-
μώς έδικαίωσεν, είπερ αύτοϋ συμπαραμεμενηκότος πλείστοι σώζεσθαι 
ήμελλον, ένειρχθείς δέ τή πόλει εκών ούκ έπαύσατο συνδιαφέρων τά αλ-
γεινά τοις πάσχουσιν, ώς μέν τω καθ' αύτόν ύποδείγματι συμπείθων, ώς 85 
δέ παραινών, όσα καί πατρός ημέρου δήγματα τά τοϋ θεου καθυποφέρειν 
πλήγματα καί τήν έκ του πατάξαντος προσμένειν αύθις ίασιν. ,,εΐ γάρ 
καί οίδέ" φησι ,,πατάσσειν πολλάκις, άλλα καί ίασθαι πλειστάκις φιλεΐ, 
καί μάλιστα εΐ πράως φέρει τις καί εύχαρίστως τά λυπηρά καί μή προς τό 

66 άκηδιώντι πνεύματι: cf. Ps. 142, 4; al. καρδιών — σύντριμμα: cf. Ps. 50, 19 
66—67 κολοβοί — παράτασιν : cf. Mat. 24, 22 68 δσα — διηπειλήκει : cf. 1er. cap. 
60—61 69—70 toùs (pr.) — αίχμαλωσίςι : cf. Bar. 4,10. 14. 26 71 ένδοξάζεται 
Κύριος: alludit ad 2 Th. 1, 10 (cf. Ps. 88, 8; Sir. 88, 6) 71—72 τό — έθαυμάστωσε : 
Ps. 30, 22 79—83 outoç — σώζεσθαι: cf. Eust. 66, 28—68, 10 79—81 τω — 
έκδιδράσκουσιν: cf. Joh. 10, 12 87 τοϋ πατάξαντος . . . Ιασιν : cf. p. 489, 32—33 
87—95 εΐ — άγώγιμα: nihil horum habet Eust. 87—88 εΐ — φιλεΐ: cf. Deut. 32, 
39; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 

67 ώ$ om. R τήν χρονικήν om. R άττεύκτων Bekk 68 διηπείλησε Bekk 
καί post διηπειλήκει add. Μ οΰκ έλεήσασι: où κατοικτείρασι V: ούκ οίκτείρασι AW 
70 έπαγωγή R 71 ένδοξάζετα( πω; ό Κύριο; V 73 γεγονώ; VAW τηξ: 
τών Ρ Bekk 77 κρατείν : ύπερην Α : ύπερτερεΤν Ρ Bekk : om. WRMDF άπάση; 
V 80 ζηλούν V έπερχομένωνν 83—84 Ιμελλον σώζεσθαι Bekk 84 δέ: 
ovüv pic?w άλγη Ρ 85 Ιαυτόν V 86 ήμέρου: ήμετέρου V δόγματα R 
88 ταράσσειν W 89 λυποϋντα cum b ser. A 

85 πείθων b 89 λυποϋντα b Bekk 
20* 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:14



3 0 8 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 400/1 

90 δριμύ τούτων καί β άλλο υ τήυ αΐσθησιν άηδιζόμενος άποστόργως εχει 
προς τον έπάγοντα καί καταστενάζει μεν της προνοίας, κριμάτων δέ βά-
θος άποσείεται Θεϊκών, οία τ ω Κυρίω εξομολογεϊσθαι μεμαθηκώς εν μόυω 
τ ω άγαθύνεσθαι καί δταν έξ ουρίας φερόμενον τό του βίου άκάτιον δια-
κομίζη άναυαγήτως έκείνω καί ρεϊα καί κούφως τά εφετά, ώς αί νήες 

95 μακρόθεν τά αγώγιμα." 
ι Ουκοϋν καί τοϊς στρατηγοϊς όπτανόμενος, οϋς κόντους εΐπη τις αν 

Λατίνη διαλέκτω χρώμενος, εμετρίαζε τά χείρω τοις πεπονθόσιν επιτά-
γματα εκείθεν χορηγά κομίζων άνέσεως καί παν ετερον πρυτανεϋον αύ-
τοΐς παράκλησιν — τάχα γάρ καί πέτρας άγελάστου ό εκείνου λόγος 

5 καθίκετο — καί δΐ αΐδους καί μόνον όφθείς τοΤς άλλοφύλοις ήγετο καί θώ-
κων ΰπεξίσταντο καί ήδέως αύτοΰ ήκουον καί πρός τό πραότερον καί 
χρηστότερον | ήθος μετεποιοϋντο οία τραύμα φλεγμαϊνον χειρί κουφή 
καταλεαινόμενον ύδατι. εΐ γάρ καί ήσαν ούτοι άγχινεφεϊς μικρού αίρό-
μενοι γαμψώνυχες όρνιθες καί βαρείς έπεποτώντο τοις ΰπό χείρα τηνι-

ιο καϋτα 'Ρωμαίοις, μετοικεσίαν αύτοϊς είς Σικελίαν επαπειλούμενοι, άλλ' 
ούν εκείνος τούς τ ω δέει περιβαμβαίνοντας καί δεινότερα των ενεστώτων 
τά έσέπειτα ύφορωμένους κακά επισυνήγέ τε καί διέθαλπεν, καθά καί όρ-
νις υπό τάς εαυτής περισυστέλλει πτέρυγας τά νεόττια, καί τό του θυμοΰ 
Μερραϊον των κρατούντων μετήμειβε ποιου του πικράζοντος ώσπερ 

15 Μωσαϊκόν ξύλον μέσος προσλαμβανόμενος. 
'Οποίος δέ ó τρόπος της ελευθερίας καί δια μέσου τίνος τό θείον του-

τονί έκαινούργησε, τον οίκεΐον άναμεινάτω καιρόν. 
Τό δέ λέγειν έπανίτω πάλιν όθεν έκβέβηκε και διδόσθω τά του βασι-

λέως Άνδρονίκου τ ω ίστορεϊν. 

91—92 κριμάτων — θεϊκών: cf. Rom. 11, 33 92—93 τω — άγαθύνεσθαι: cf. Ps. 
48, 19 1 ούκοΟν etc. : cf. Eust. passim, spec. 128, 15 sqq. 1—2 oös — χρώμενος : 
cf. Eust. 110, 16—17 4 πέτρας άγελάστου : cf. p. 55, 89 6 ήδέως—• ήκουον : 
cf. Mar. 6, 20 12 καθά — νεόττια : cf. Mat. 23, 37 13—15 τό — προσλαμβανόμενος : 
cf. Exod. 15, 23—25 17 άναμεινάτω: vide p. 357, 47 sqq. 18 όθεν έκβέβηκε : 
vide p. 296, 70 

VA = a, PW, RMDF = b 

93 φερόμενος του βίου M 94 άναναγήτως έκεϊνο καιρίαν καί κούφως R 95 πόρρωθεν 
AP 1 εϊιτοι R 2 Λατινική Ρ Bekk 3 κομίζειν Μ 5 καί alt. om. W 7 
κούφη χειρί W 8—11 καί ήσαν οί μέν ΙσονεφεΤς μικρού αΐρόμενοι διά τήν επαρσιν 
γαμψώνυχες όρνιθες καί βαρείς έπνττοτώμενοι τοις . . . 'Ρωμαίοις καί. . . έπαπειλούμενοι, 
ó δέ τούς κτλ. VA: καί ήσαν οί μέν κατά γαμψώνυχας όρνιθας καί βαρείς έπιποτώ-
μενοι . . . ó δέ W 8 αίρόμενοι om. Ρ 9—10 'Ρωμαίοις τηνικαϋτα V 10 μετοικεσίας 
VW ές VA 11 ττεριβομβαΐνοντας Α δεινά V 11—12 ένεστώτων τά om. Μ 
12 Οφωρωμένους: φανταζομένους Ρ 12—13 καθά: όσα et om. περισυστέλλει VAW 
13 Ιαυτοϋ V 15 μέσος ξύλον D F 18 δεδόσθω V 
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Είχε μεν ούν εττΐ ξύλου άναρτήσας τούς κασιγυήτους Σεβαστειανούς 20 
ώς εις τυραννίδα δήθεν επαίροντας καί αύτοϋ καθαίρεσιν τον Κομνηνόν 
Άλέξιον. οΰτός εστίν ό εκ παρανόμων τής άνεψιας Θεοδώρας περιπλο-
κών τ ω βασιλει άποτεχθείς Μανουήλ καί γαμικώς συναφθείς τη έξ 
όμοιων φυείση σπερμάτων θυγατρί του Άνδρονίκου Ειρήνη, βραχέος 
yoöv διαλιπόντος καιρού καί αυτόν συνειληφώς τόν Άλέξιον είρκτή πα- 2 5 

ραδίδωσιν, έπειτα τους οφθαλμούς διαλωβησάμενος ες την Χηλή ν ύπερ-
όριον τίθησι· | πολίχνιον δε έστιν αύτη πάραλον, άγχοτάτω του 
Ποντίου φκισμένον στόματος, ένθα καί πυργίον είσδέχεται τόν Άλέξιον 
τούτου ενεκα δομηθέν. καί τήν θυγατέρα Είρήνην άποστυγεϊ καί ποιεί-
ται άπό προσώπου Ανδρόνικος, δτι ò μέν μή άχθεσθήναι μηδέ κόψασθαι 3 0 

όπωσοϋν έπέταξεν έπΐ τ ω ταύτης άνδρί, εΐ φιλοπάτωρ έστί Θυγάτηρ καί 
ύπεραλγεί του φυτεύσαντος, μάλλον μέν ou ν και άποστυγήσαι τόν σύλ-
λεκτρον καί τό πρώην φίλτρον μετενεγκεϊν είς μίσος άντίρροπον, ή δε 
έθρήνησεν, ώς εικός, ούκ άποστέρξασα τόν όμόκοιτον καί δυσείμων 
άποθριξαμένη τεθέαται. 3 5 

'Αλλ' ούτω μέν έξάπινα διέστη τά της Θαυμαστής ταύτης καί μεγα-
ληγορουμένης γαμικής συναφής ύπό των καταρατοτάτων κολάκων καί 
των άντιφθεγγομένων νόμοις δικασπόλων, οι τήν κάμηλον καταπίνοντες 
διύλιζον τόν κώνωπα, ύφ' ής καί τά χρονίως άπορρα/έντα συνελθεΐν 
αύθις προεφοιβάζετο τήν εω τε προσπλακήναι τή δύσει καί παλαιάν 4 0 

έκπολέμωσιν άποτρίψασθαι καί εθνη ώσπερ τάς γλώττας ούτω καί τάς 
γνώμας 'Ρωμαίοις άνόμοια τό σύμπνουν άσπάσασθαι καί τόν ταύτισμόν 
των ηθών της προτέρας καινοπρεπώς άλλάξασθαι διαστάσεως, ώς συγ-
κοπή υαι τάς ζιβύνας είς άροτρα καί συμβοσκηθήναι αρνας τοις λέουσιν. 

38—39 οί—κώνωπα: cf. Mat. 23, 24 43—44 συγκοπήναι —άροτρα: cf. Mich. 4, 3 
44 συμβοσκηθήναι — λέουσιν : cf. Is. 11, 6 et 65, 25 

VA = a, PW, RMDF = b 

20 Σεβαστιανού; R Se (post Σεβ. verba μητρόθειοι oCrrof μοι ώ; τοϋ πάππου αύτάδελφοι 
add. Sc) 22—23 ό έκ τη ; Κομνηνή; Θεοδώρα; τώ βασιλει Dm« έκ—περιπλοκών: 
μή κατ' Ιννομον συνάφειαν P W 23—24 καί — Είρήνη : ό θυγατρί. . . Elp. γαμικώ; 
συναφθεί; W 25 οΰυ VA αυτόν : τούτον Ρ 'Ανδρόνικο; post συνειληφώ; add. 
P W τόν Άλέξιον om. Ρ 26 διαλωβησάμενο; τού; όφθαλμού; D F Bekk εΐ; VA 
27 αύτη om. Μ παράλιον R 27—28 άγχοτάτω — στόματο; V: δγχιστα του 
TT. στόματι (στ. om. Α) κείμενον AW: άγχιθυροΰν τώ ΤΤοντίω στόματι Ρ 28 προ-
πυργίον Μ 29 Είρήνην om. R 30 δτι μή ό μέν D a c F άχθηναι W 31 
όποσονοΰν AWRMKN: όσονοϋν Ρ 32 φύσαντο; V καί om. V άποστυγήναι 
F 33 καί post φίλτρον add. W 37 συναφεία; Bekk καταροτάτων F a o 

39 διυλίζοντε; W 41 έκπολέμησιν Α άττοτρέψασθαι V 43 καινοπρεπώ; Ρ : 
καινοπρεποϋ; V: καινοτρόπω; rei. Bekk 

22 ό — περιπλοκών : ό μή έξ έννομων περιπλοκών b Bekk 27—28 άγχιστά που 
του Πόντου κείμενον b Bekk 
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εύνομίαι τε πόλεων έμεγαλύυοντο καί των έκφορίωυ της γης επίδοσις 
διαρκής καί παράλογος Ικφυσις, ώς όχνας μέν προενεγκεϊν τήν ράμνον, 
την δέ συκήν | άσταχύων φρίσσειυ άνθέρικας, ή γουν ώς έν τη μίξει Διός 
καί "Ηρας οί ποιηταί φασιν, ύποστρωννύεσθαι μέν λωτό ν έρσήεντα, κρό-
κο ν δ' άναφύεσθαι καί άνατέλλειν ύάκινθον. 

"Οντως oi λογοποιοί των τοιούτων έμωράνθησαν προδηλότατα καί 
φάσκοντες είναι σοφοί καί προβλεπτικοί των έσομένων καί προειδότες τά 
εμπροσθεν ουδέ τά έν ποσίν όρώντες ήλέγχοντο, άλλά κατά τήν προ-
φητικήν άράν βλέποντες ούκ έβλεπον ούδ' άΐοντες ήνωτίζοντο. ή έώρων 
μέν ασφαλώς καί ήδεσαν άκριβώς καταποντισμοΟ φθεγγόμενοι βήματα 
καί εις δπλα καί βέλη τούς έαυτών δδόντας μεταγομφοϋντες, χαριτο-
γλωττοΟντες δ' όμως καί προς άργύριον λαλουντες καί βοϋν έπί γλώτ-
της φέροντες καί τό άνθρωπάρεσκον κατά κράτος μεταδιώκοντες, οποίους 
ου δέον βόσκουσι τά ανάκτορα τών κακών έπαινέτας, τό δέ καλόν γνώναι 
μη θέλοντας, έπιμελώς ένέκειντο πρός τά πονηρά καί Ιπευδόκουν έκείνοις, 
οίς Ιχαιρεν ό κρατών, où μήν ό δι' ου βασιλείς ήρέσκετο βασιλεύουσιν. 

Où μόνον δέ άπανθρώπως ούτω καί άνεπιεικώς διέθετο 'Ανδρόνικος 
τόν Άλέξιον, άλλα καί δσοι περ τών υπηρετών έκείνω λόγιμοι συλλαβών 
είχεν εμφρούρους. μετ' ού πολύ δέ κάκ τούτων άριστίνδην ούκ όλίγους 
συνειληφώς τών όψεων άπεστέρησεν. ένα δ' άπολαβών, δς έν ύπογρα-
φεϋσι τω Άλεξίω ήρίθμητο, τούπίκλην Μάμαλος, ές θοίνην έταμίευσε 
πύματον. ούτω δ' αύτήν έδαίτρευσε καί καρυκείας μετέδωκε πλείονος, 
ώς άξίαν | είναι μή άλλον εύτυχήσειν δαιταλευτήν ή μόνον Άνδρόνικον 
καί τροατέζαις Έριννύων καί Τελχίνων φθονερών έστιάσεσι μή άπάδειν 
τό παράθεμα καί οίον ούδέπω τις όψοποιός μαγγαυεύσας αύτούς εί-
στίακε. τό δέ ή ν πυρί παραδοθηναι τόν άνθρωπο ν κατά τό 'Ιππικό ν. 

46—47 ώς — άνθέρικας : fort, metaphora prov. de re impossibili 47—49 ώς — 
ύάκινθον: cf. Horn. 5 348 50—51 έμωράνθησαν . . . σοφοί: cf. Rom. 1, 22 52 
ούδέ —όρώντες: cf. p. 51, 90 53 βλέποντες — ήνωτίζοντο: cf. Is. 6, 9; Mat. 13, 
13 sq. 54 καταποντισμοϋ . . . βήματα: Ps. 51, 6 55 ε!ς — όδόντας: Ps. 56, 5 
56—57 ßoöv — φέροντες: cf. Greg. Cypr. 2, 95 57 τό άνθρωπάρεσκον: Eph. 6, 6 
60 δι* — βασιλεύουσιν: cf. Prov. 8, 15 65—66 is —πύματον: alludit ad Horn, 
ι 369 

VA = a, PW, RMDF = b 

46 Ιμφυσις Μ ώς: καί W βάδαμνα V 47 τήν δέ συκήν: συκήν δ ' V ώς 
om. R 50 όντως : ούτως R Bekk 53 άΐοντες : άκούοντες Ρ ή om. F 55 
είς δπλα βέλη καί βέλη τούς όδόντας μεταγομφοϋντες Μ 59 πονηρά : λυπηρά W 
καί om. W 60 ό om. V ήρέσκοντοΑ 61 δ ' Ρ Bekk 62 όπόσοι F Bekk 
περ om. VAPW συλλαβών: συμμάρψας Ρ 63 κάκ om. Μ τούς προύχοντας 
post τούτων add. AP 63—64 άριστίνδην — άπεστέρησεν i. r. 20 litt, et mg. Ρ 
66 έδαίτρευσε : έποίκιλε Ρ 67 άξίαν: άταξ(αν·\ν 67 τόν άρχήθεν άνθρωποκτόνον 
post μόνον add. APW Άνδρόνικον om. Pa c : βασιλέα Άνδρόνικον F Bekk 68 
πρός ούδέν post άπφδειν add. AP 69 παρατιθέμενον V αύτούς om. Bekk 
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Άμέλει τοι και τό μέν άνήπτο καΐ διεχεϊτο ή φλόξ έπΐ του άέρος πολύ 
Kcrrà τήν του σταδίου σφενδόνην έπ' ίσης τη Χαλδαϊκή εκείνη καμίνω, 
ή ν άνέκαυσε νάφθα καί κληματίς ύπερήρεν είς έπταπλάσιον, ό δέ παρ-
ήκτο σχοινόδετος καί γυμνός, όποιος πρώτως προσεΐπε τόν ήλιον της 
μητρικής νηδύος έκθορών. παραστησάμενοι ου υ ώς ίερεϊον τόν μείρακα οί 75 
καμινευταί, ύπηνήτην όντα το πρώτου καί ίούλω τάς παρειάς στεφόμε-
νον, ένώθουν μετά καμάκων μηκίστων ές τό μεσαίτατον του πυρός, ό δέ 
προσομιλών τη καμίνφ καί άλγυνόμενος, φιλοψυχών δέ καί ώς άνθρω-
πος, ίσως δέ καί ώς φευξεΐται διανοούμενος τόν ήδη άνυπεξάλυκτον θάνα-
τον, νυν μέν εμπίπτων άντέβαινε ταΐς διακοντίσεσι μετριωτέρας κρίνων 80 
τάς έκ τούτων όδύνας της του πυρός έρωής καί του έπ' ανθράκων άπλώ-
ματος, νυν δέ τοις έμπυρευταϊς είς τό της φλογός μεσαίτατον έμβαλλόμε-
νος καί υπό τής πύρας διειλημμένος κατά τούς των όφεων άκοντίας της 
καμίνου έξετινάσσετο τόν περί ψυχής τρέχων καί ύπέρ τό Θετταλόν 
διαλλόμενος πήδημα, καί τούτο εφ' ίκανόν γινόμενον είς δάκρυα έκίνει 85 
τούς θεατάς. όψέ δέ καμών | έξυπτίασε, τό δέ πΟρ λάβρον τάς έκείνου 
σάρκας περιχυθέν έν βραχεί συνετέλεσε, κνίσσα δ' ές ούρανόν άνιούσα τόν 
κύκλω διέφθειρεν άέρα καί ήν τό τής λιγνύος άποφερόμενον >̂ισίν άνθρώ-
πων έκεΐ που προσπελαζόντων άπρόσιτου. 

"Ω πυρσός έκεινος άνήμερος. ώ άσπάσιον δαίμοσιν ολοκαύτωμα. 90 
ώ ίερεϊον Τελχίνων. ώ άλαστόρων όλόκληρος προσφορά, ώ ούκ εύωδίας 
όσμή, ή ν όσφραίνεται Κύριος, άλλ' Έριννύων χορός καί κακοεργός 'Αν-
δρόνικος, δς βουθυτεΐν άκούων τούς πάλαι καί κνίσσαις θεροπτεύειν τό 
προσκυνούμενον τήν αύτήν δραμειν ουκ ήνέσχετο, άλλά νηλεεστέραν τρέ-
φων ψυχή ν των πώποτε άνεπιεικεστάτων ανδρών άνθρωποθυτείν κακώς 95 

72—73 έπ' — έπταπλάσιον: cf. Dan. 3,19 81 -rrupòs έρωης: cf. Nie. Or. 34, 8—9 
83 κατά — Akovtìocs : cf. Aelian. Nat. Anim. 6, 18 84 τόν — τρέχων : cf. p. 24, 25 
84—85 τό — πήδημα: cf. ρ. 105, 68 87 κνίσσα — άνιούσα: cf. Horn. A 317 91 
εΰωδΐας — Kúpios : cf. Gen. 8, 21; Mich. Chon. Or. in Is. Ang. I 232, 3 

V A = a , P W , R M D F = b 

71 toi om. M 72 τοΰ om. M 73 ύπεξήρεν cum Wb ser. A 74 πρώτω; om. 
M 75 άποθορών V περιστάμενοι Bekk 76 καί post δντα add. Α στε-
φανούμενον W 77 καμάτων W elç Bekk 78 τη om. APW 79 laos Bekk 
έκεΐνον post άνυπεξάλυκτον add. APW 83 του; om. Μ των όφεων τού; Bekk 
85 γενόμενον M 85—86 τούξ 6εωμένου$ έκίνει πρό$ δάκρυα APW 86 δέ:δέκαΙ\ν 
τό δέ: καί τό δέ Α 87 έ$ βραχύ R eîç APW 88 διέφθειρεν: διέφθεν W 89 
που om. APW άπρόσιτον : άπόβλητον APW 90 ώ alt. om. Μ 9Ì όλόκυκλος V 
οΰκ post ήν add. APpcFpcB Bekk 92—93 άλλ' — πάλαι : κακοποιοί δέ δυνάμει καί 
άποτρόπαιον βουθυτεΐν γαρ τούς πάλαι μανθάνων 'Ανδρόνικο; PW 94 ήνεύχετο W 
άλλά: άλλ' ώς ήν έκ των δρωμένων πιστοΰσθαι (πιστοϋται W) PW Bekk άλλ' 
άνηλεεστέραν VA 

73 ύπεξήρεν W b Bekk 89 προσπελαζόντων: παριόντων b Bekk 
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ι επεβάλετο. τίς Καμβύσης μαινόμενος ή απηνής Ταρκύνιος ή "Εχετος 
και Φάλαρις άγριοι καί θηριώδεις τοιαύτα είργάσαντο; ή τίνες Ταυ-
ροσκύθαι ξενοκτονίαν νενομικότες, ών τ ά ήθη ό πολυπλανής ούτος άνε-
μάξατο γέρων, ούτως έπέθεντο και διεχειρίσαντο. 

5 Ποιών δε την τιμωρίαν ούκ άναιτίατον, άλλά τι προϋφεστώς έπισυ-
ρομένην έγκλημα, βίβλους | τινάς συγκατέκαυσε τ ω Μαμάλω, διεξιούσας 
δήθεν περί βασιλέων άρξόντων εις τούπιόν, ας τ ω Άλεξίω ύπαναγινώ-
σκων Μάμαλος ενάγειν τούτον εις τό βασιλειδν εμυθίζετο. 

Ούτω δ' έττί τοις πραττομένοις τούτοις υστεροβουλία εβάλλετο ή 
ίο του τ ά αυτά και αύθις δρδν άπήγετο, ώς καί τόν Δισύπατον Γεώρ-

γιο ν (ή ν δ ' ούτος εκ του των αναγνωστών τάγματος, οΐ τόν Μέγα ν 
άμφιπονοϋνται Νεών) είρκτή συνειληφέναι, παθηνάμενον μόνον εφ' οίς 
κακώς έποίει 'Ανδρόνικος καί κακώς είπόντα Άνδρόνικον, καί όβελίσκοις 
έμπείραι διαμπερές μελετά ν καί έπ' άνθράκων όπτηθέντα τ η τούτου 

15 παρεισενεγκεϊν γαμέτη, καί ή ν δ ν ó πιμελώδης Δισύπατος κατά δελφά-
κιον διαπειρόμενος καί πυρρακίζων τήν επιδερμίδα καί ώς όψον επί κα-
νοϋ τιθέμενος και τοις κατ' οίκον εισαγόμενος καί τ ή όμευνέτιδι προτιθέ-
μενος (ούκ οίδα έφ' δτου, πολυχανδοϋς δέ δήπουθεν), εΐ μή ό τής γαμε-
τής τούτω πατήρ ό Μοναστηριώτης Λέων άνεσείραζεν Άνδρόνικον τής 

20 όρμής καί ήγχε καί κατείχε του εγχειρήματος, δσα καί λέων κνώδαλα 

1 Καμβύση; μαινόμενο;: cf. Nie. Or. 56, 12—13 Ταρκύνιο;: vide ibid. "Εχετο;: 
cf. Horn. Od. σ 85; Apost. 17, 87 2 Φάλαρις: cf. Apost. ibid. 2—3 Ταυροσκύθαι 
— νενομικότες : cf. Her. 4, 103; Eur. Iph. T. 53. 776. 1021 

VA = a, PW, RMDF = b 

I τά των Χριστιανών θεσμά παριδών, α ψυχή ν σωσαι μάλλον ή άπολέσαι παρα-
κελεύονται καί ουδέ τόν κόσμον όλον άντάξιον αύτη; άποφαίνονται post έπεβάλετο 
add. PW Bekk: fere idem hab. Β μαινόμενο;: γενόμενο; A: φαινόμενο; W 2 
άγριο; καί βηριώδη; τοιαϋτ' είργάσατο R 3 νενεμηκότε; R 3—4 ούτος — 
γέρων: 'Ανδρόνικο; άνεμάξατο PW 4 ούτω; έ; τού; υπ ' άρχήν διετέθησαν PW 
5 ούκ om. Μ παρυφεστώ; Α : προϋφεστό; Bekk 7 è; DF Bekk 8 έμυθίζετο: 
Ιλέγετο PW 9 τούτοι; om. Μ τή (Ιττί τή V) υστεροβουλία VA 10 δρδν : 
αίρείσθαι VA ώστε PW Δυσίπατον constanter R : Δυσήπατον constanter F 
I I του τάγματο; Μ 12 ναών PW συνείληφε παθηνάμενο; W 13—23 είπόντα 
— Σικελού; i. mg. et r. 3 lin. Ρ 13 όβελοϊ; W έμελέτα APW 14—22 έπ' 
— ήδη: άνθραξιν έξοπτηθέντα τοϊ; κατ' οίκον διεκπέμψαι διηπείλει συχνότερον. τάχα 
δ' άν καί πέρα; έδέξαντο τά άπάνθρωπα ταύτα διανοήματα, ε! μή φήμαι W 15—16 
κατά δελφάκιον όβελοϊ; έμπειρόμενο; καί όπτανόμενο; καί ώ; όψον κτλ. Bekk 17 
τοϊ; om. VAP προστιθέμενο; V: παρατιθέμενο; (ex b) Bekk 19 τούτου R 
20 κατείχε: κατήγχε(ν) AP 

5 άναίτιον b Bekk 14 διηνεκώ; b 
Bekk 15—18 καί ην άν Δισύπατο; όβελοϊ; έμπειρόμενο; καί όπτώμενο; καί ώ; 
όψον έπ! κανού τιθέμενο; καί τοϊ; κατ' οίκον εισαγόμενο; καί παρατιθέμενο;, εΐ μή κτλ. b 
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έκφοβών, καθ' ών τά άνδάνοντα τοις τότε πράγμασιν εξηρεύγετο, στόμα 
της συγκλήτου προς Άνδρονίκου καλούμενος, καί φήμαι δέ ήδη πάν-
τοθεν λύουσαι τό πτερόν τούς μέν | Σικελούς άπήγγελλον Έπίδαμνον 
παραστήσασθαι, ες δέ Θεσσαλονίκην αμαχητί καί εύθυώρως πορεύε-
σθαι, 'Ανδρόνικου δ' εξέκρουου των φρενών ύποθράττουσαι καί των 25 
ανθρωπίνων κολάσεων τό σύντονον ύπεχάλων επί βραχύ. 

Φρουρά τοίνυν συνισχημένος Δισύπατος τάς χείρας προς τό θείον άνέ-
τεινεν, ού κατά Δαυίδ έπευχόμενος καί λέγων ,,εξάγαγε εκ φυλακής τήν 
ψυχή ν μου, του έξομολογήσασθαι τ ω όνόματί σου" ή τό του ' Ιωνα φθεγ-
γόμενος „δρα προσθήσω του έπιβλέψαι με προς ναόν τόν άγιόν σ ο υ ; " 30 
αλλ' ,,άπάλειψόν με της μνήμης του Άνδρονίκου, καί εϊην παρ' εκείνω ένι-
αυτόν έξ ένιαυτοϋ καί μήνας έκ μηνών καί ημέρας έξ ήμερών αίστος άπυ-
στοςκαΐτήςτών ζώντων βίβλου, εως 'Ανδρόνικος βιώη, άλλοτριούμενος." 
και θεός ήν αληθώς ό εκ χειρός Άνδρονίκου Δισύπατον έξελόμενος. 

"Οπως δέ ήπίστατο τιμδν Ανδρόνικος τούς τής εκείνου θεραπείας 35 
έξεχομένους καί διαπύρους των αύτοϋ θελημάτων έραστάς καί πληρω-
τάς, έδήλωσε μέν καί έξ ών άπανθρώπως του βίου έξήγαγε τόν Μακρο-
δούκαν Κωνσταντινον καί τόν Δούκαν Άνδρόνικον, ών, ώς εϊρηται, τόν 

28—29 έξάγαγε — σου: Ps. 141, 8 30 δρα — σου: Ion. 2, 5 32 cckttos . . . 
απυστος: Horn, a 242 33 τη s — άλλοτριούμενος : cf. Ps. 68, 29; Apoc. 3, 5 38 
είρηται: minus recte; tantum scripsit, p. 292, 75—82, Andronicum his viris fa vere 

VA = a, PW, RMDF = b 

21 καθ': δι' Bekk 
22 καί post συγκλήτου add. V ήδη om. V 24 ές — πορεύεσθαι : καί τήν Θεσσ. 
χειρώσασθαι PW: θεσσ. δέ παρακαθήσθαι Bekk άμαθεί F 25 δ' om. W 
25—26 (ύποθράττου)σαι sscr. et καί—άνθρωπίνων i. r. 10 litt. Ρ 27 ó Δισύπατος 
Bekk 28 ού om. Bekk 28 ού om. et 29 ή —φθεγγόμενος: καί τό του 
Ίωνδ συχνάκις έπέλεγεν APW 30 τόν om. AP 31—34 άλλ' — έξελόμενος: 
όθεν ούδ' ήμέλησε τό θείον ουδέ παρείδε τήν τούτου δέησιν, άλλ' άθιγή κακών έξείλετο 
τη? φρουράς, Άνδρονίκου τόν ßlov μετ' ούπολλάςήμέρας άπολιττόντος APW άλλά 
τ( ηύχετο- ,,άπάλειψόν με Κύριε έκ τής μνήμη? τοϋ Άνδρονίκου καί έσοίμην παρ' 
αύτω άγνωστο; χρόνον έκ χρόνου καί μήνα έκ μηνός καί ήμέραν έξ ημέρας μηδ' 
άκοής μου μνησθείη, έως αν έκ τής βίβλου των ζώντων έξέλθοι ex Β cum όθεν 
— άπολιπόντος ex Ρ coniunxit Bekk 32 αίστος καί έστυστος V 35—36 όπως — 
διαπύρους: άλλά καί όπως (άλλα — όπως: όπως μέν οΰν Sc) ήπίστατο δεξιοΰσθαι 
'Ανδρόνικος τούς διαπύρους (-πείρους Ρ) έκείνου (αύτοϋ Sc) θεράποντας (-ποτας W) 
καί ΑΡ, ubi τούς—θεράποντας i. mg., W Sc 35 Ανδρόνικος om. V 36 καί 
των αύτοϋ θελήσεων πληρωτάς cum PW b ser. A : om. Sc 37 καί om. W κάξ 
AP Bekk 

21 τότε om. b, sed suppl. D3 24 άμαχεί καί εύθυώρως Ιέναι b 26 άνθρωπίνων 
om. W b Bekk έπΐ βραχύ om. b 36 καί των αύτοΰ θελήσεων πληρωτάς Ρ, 
i. γ. ca. 30 litt., W b Bekk 
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μέν reo των πανυπερσεβάστων ΰπεξήρε σεμνώματι, τόν δέ Δούκαν υίωσά-
40 μένος τοΤς πάνυ φιλουμένοις ένέγραφε, σαφώς δέ τό της γνώμης άστατο ν | 

καθυπέδειξε καΐ τό μή βεβηκός είς εΰνοιαν έν οίς προσέθετο καί τόν Τρίψυ-
χον εκττηρώσαι ΚωνσταντΤνον, άνδρα ττολυάρατον χρήμα παρ' έκείνω 
καί πάγχρηστον έν ταΐς της τυραννίδος καθυπουργήσεσι καί τοσούτον 
ύπερηγαπηκότα Άνδρόνικον καί θερμώς αύτώ προσεσχηκότα, ώς 

45 υττερελάσαι πάντας μικρού, όπόσοι τά Άνδρονίκου έπρέσβευον. παρά 
τοσούτον γάρ εϊργετο τό έκ διαμέτρου v ïkos μονώτατος άποφέρεσθαι 
Τρίψυχος, παρ' όσον είχε σνμπτερυσσόμενον αύτώ καί πρός τό υπερ-
βάλλον της προθυμίας άνθαμιλλώμενον τόν Άγιοχριστοφορίτην Στέφα-
νον καί τό μονάζον του βραβείου δυάζοντα, οίς κάκείνω της άπηνείας 

50 επλέκετο στέφανος. 
ΤΗν δέ ή αΙτία του σβεσθήναι τάς κόρας Τρίψυχον βραχεΐά τις παρα-

λύπησις καί άξία παροραθήναι μάλλον ή πεσεΐν ύπ' έξέτασιν καί κολά-
σαι τόν παρειπόντα, καί ταΟτα φιλούμενον πολύ καί φιλοϋντα ούκ 
έλασσον, άλλ' έπε! καί ύπέρ άργοϋ λόγου λόγον έδίδοσαν άνθρωποι 

55 έπΐ τών Άνδρονίκου καιρών, κατά τούτο καί ό έξεταστής των τοιούτων 
Τρίψυχος καί πολλούς βασάνοις υποβολών καί της ούσίας πάσης άποψι-
λώσας, δτι καί γογγυσμοϋ ρήμα κατ' Άνδρονίκου άπέπτυσαν ή έγκα-
τάλειμμα πονηρού ένθυμίου παρ' έαυτοΐς ύπελίποντο, τοις όμοίοις καί 
αυτός άνηλεώς περιπέπτωκε τη ανομία της οίκείας πτέρνης περιληφθείς 

βο καί φ μέτρω πολλάκις μεμέτρηκε, σεσαγμένω καί πεπιεσμένω καί ύπερ-
εκχυνομένω, τούτω άντι | μετρηθείς καί εις δν ώρυξε βόθρον τω πλησίον 
πολλάκις, επί τούτον (ώς αΐνώ σε, δίκη) χαριέντως έμπεπτωκώς καί έφ' 
έαυτόν λίθον κυλίσας, δν άνώχλισε πλειστάκις κατά τών εγγιστα. 

Τω τοι κατειπόντος αύτοϋ προς Άνδρόνικον τών γνησιωτάτων 
65 τινός ώς Ισα τοις ούκ εύηργετημένοις μηδ' εύ παθουσιν ύπ' Άνδρονίκου 

54 ύπέρ — ίδίδοσαν : cf. Mat. 12, 36 6 0 — 6 1 φ — άντιμετρηθείς : cf . Luc . 6, 38 
6 1 — 6 2 είς — έμπεπτωκώς: cf. Prov. 26, 27 

V A - a, P W , R M D F = b 

40 άστατον : άνήμερον Ρ B e k k 41 als έπίμονον εΰνοιαν Ρ B e k k 4 2 
(ττολυ)έ(ρα)σ(του) ΡΡ° D B e k k παρ* έκείνω om. A 44 ίπτεραγαπηκότα 
A P W D a c F 45 παρά om. W 46 φέρεσθαι V 47 περιπτυσσόμενον V : 
συμπερισσόμενον R 48 της προθυμία; suppl. P m B 49 κάκείνω: καί αύτώ V A W 
51 Τριψύχου W βραχεία: βαθεΐα W 52 ύττ' : είς W 54 ελαττον D λόγου om. Μ 
55 è om. R 5 8 — 5 9 TOÎS αύτοΐς κακοίς άνηλεώς Ρ 60 (ύπερ)εκ(κεχυ)νομένω 
ρρο 62 δίκην Μ έμπεσών Ρ 63 πολλάκις V W M 6 4 καί post τοι add. 
PPC? B e k k 

40 δστατον: όποιον b : γρ. άστατο ν D m » 41 ύπέδειξε b B e k k βεβηκός : 
συμβαίνον ήθος Ρ b B e k k 4 2 έκείνω : ΆνδρονΙκω b B e k k 43 της τυραννίδος 
καθυπουργήσεσι: έκείνου ύπηρετήσεσι b B e k k 46 είργόμενος ήν Ρ b B e k k 61 
βόθυνον b B e k k 64 πάνυ post των add. b 
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ύποτονθορύζει κατ' Άνδρο νίκου καΐ Τρίψυχος, ό τόσαις εϋποιΐαις πε-
ριαντλούμενος κσί τά των άξιωμάτων υπέρογκα κτώμενος κάν ταΐς βασι-
λείοις άκούων έπιστολαΐς ήγοατημένος υίός καΐ κνιπός άνθρωπος καί èv 
ταΐς νυν ήμέραις δυσεύρετος, ó πολύολβος, ό εύπάρυφος, επαθήνατο τήν 
ψυχή ν 'Ανδρόνικος καί άπιστίαν Kcrrayvoùç δλων έπΐ συννοίας είστήκει, 70 
πρός ópy-ήν ύπό των λεχθέντων άναρριπιζόμενος καί είς Θυμοϋ έπιφρίσ-
σων κλυδώνιον. έπεί δέ ό προσαγγέλλων έώρα τό άναθαλπόμενον του 
ΘυμοΟ καί έτέρας έπιδεές δριμυτέρων ρημάτων έπιφορδς, ώς αν ούτω 
λάβρον γεγονός μεταρσιωθείη αίθέριον, ή τό αίμωπόν εκείνο της όργιλό-
τητος πέλαγος καταιγιδώδη θέλον πνοήν ές τό διανοιγήναι είς χάσμα 75 
καί κατακρύψαι ώς ετερον τριστάτην ΑΙγύπτιον τον άθλιο ν Τρίψυχον, 
φησί προς Άνδρόνικον ώς ,,καΐ τόν υίόν καί διάδοχο ν της σης βασι-
λείας καί κληρονόμον ίννομον της άρχής, τόν κάλλιστον καί άσπασιώ-
τατον δπασιν Ίωάννην, διασύρων ού παύεται Τρίψυχος άπόπληκτα 
φθεγγόμενος | ρήματα καί βδέλυγμα τούτον άναγορεύων θείω τόπω τω 80 
τής αύτοκρατορίας ενιδρυθησόμενον," καί ποτε παριέναι μέν τόν βασι-
λέα Ίωάννην υπό πλείστων ευφημούμενον καί προπεμπόμενον, τόν δέ 
Τρίψυχον επεγγελώντά οί δυσφημεΐν καί Ζιντζιφίτζην άποκαλεϊν, καί 
μέγα στενάξαντα είπεϊν ,,ώ δυστυχής 'Ρωμαίων άρχή, οίός σοι ό αύτο-
κράτωρ έλπίζεται." ήν δέ ό Ζιντζιφίτξης άνδράριον είδεχθέστατον, ταΐς 85 
των σταδιοδρόμων Ιππων άμφιπεριστρεφόμενον άντυξι, καί τά πλείω 
μέν των μελών άνάρμοστον καί βραχύ τό δέμας καί εύσαρκον, εύτράπε-
λον δέ άλλως καί δεινό ν ές ταμιεΐα πλήξαι ψυχής άπαλυνομένοις βωμο-
λοχία σκώμμασι καί ποιητικοΐς γέλωτος λόγοις διαχέουσι σκηνικώτερον. 

76 τριστάτην ΑΙγύπτιον: cf. Exod. 15, 4 80—81 βδέλυγμα —ένιδρυθησόμενον : 
cf. Mat. 24, 15 

VA = a, PW, RMDF = b 

66 ό om. R ύπεραντλούμενος W 69 δυσεύθετο; M ττολύολφοζ V ό 
alt.: καί D έπαθήνατο: έπεφήνατο R 70 των δλων Bekk 72 άναθαλ-
πόμενον: άνοιδαινόμενον Ρ: οίδαινόμενον W 73 καί — έπιφορδς: δριμυτέρων 
έπιδεές βημάτων Ρ 74—75 ή — χάσμα i. mg. et r. 20 litt. Ρ 74 της όρ-
γιλότητος om. W 75 eis VR: έπΐ AP 76 καί om. Ρ ετερον τριστάτην: τριστά-
την δλλον AP: τριστάτην YW 77 προσεπαγαγών (-επαγώνΑ) ante φησι add. AP 
77—78 ώς καί τόν σόν ulòv (uiòv διάδοχον Α : uiòv καί διάδοχον έκείνω της βασιλείας 
W), ώ δέσποτα βασιλεϋ, (έκείνω της βασιλείας add. Α) καί κληρονόμον κτλ. APW 
77 υίόν καί om. Υ τής σης: έκείνω της V 78 Ιννομον: γνήσιον Α 79—81 
διασύρων — Ίωάννην om. R 80 τω om. W 82 άνευφημούμενον PW καί: 
τε καί V 83 έπαγγελώντα R Ζινζίφην R: Ζιντζιφίτζιν MKU άποκαλέσαι 
Α 85 τοις V 86 άμφιπεριστροφούμενον Α : άντιστρεφόμενον R : ένειλούμενον V 
άντυγώμασι V 88 είς Bekk ψυχή; πλήξαι AW άπλυνομένης R: άπαλυ-
νομένης Μ βωμολοχίας YR 

74 ή γοΰν τό άχανές έκεϊνο b Bekk 75 διανοιγήναι είς χάσμα: διαστήναι b Bekk 
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90 Ούκ ένεγκών τοίνυν τά λεγόμενα, ώς δέ βολίδας ένδον εν καρδία 
δεδεγμένος 'Ανδρόνικος, άτε λαϊλαψ τά προσόντα τω Τριψύχω διαφορεϊ 
καΐ είρκτή παραδούς άδέσμω είτα καί του των ομμάτων φάους αποστε-
ρεί. και τοιούτο μέν τά της παραδυναστείας τω Τριψύχω πέρας εϊλή-
φασιν, ώς επ' αύτω αντικρυς ρηθηναί τε και περατωθηναι τό του Σολο-

95 μώντος έκεϊνο δοκεϊν, δ φησιν ,,είσΐν οδοί δοκοϋσαι μέν άνδρί τά πρώτα 
ι όρθαί, τά μέντοι τελευταία αυτών βλέπει είς Θάνατον." | 

95—1 είσίν—Θάνατον: cf. Prov. 14,12 

VA = a, PW, RMDF = b 

90 λελεγμένα cum b ser. A œs δέ: αλλ' ¿os V καρδίςί: ψυχή Ρ 92 όφθαλμων 
Ρ 93 τοιούτον V δυναστεία; W 95 γνωμάτευμα post δοκεϊν add. APPCW 
Bekk 1 αυτών om. R καί τηδε μέν τά κατά την βασιλίδα πόλιν έφέρετο post 
θάνατον add. Ame Pms Bekk: his verbis inc. lib. sq. W 

90 λελεγμένα b Bekk 
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ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

Ό δέ γε Σικελικός στρατός τριχή διαιρεθείς, ό μεν τη Θεσσαλονίκη 
παρέμενε, των δ' αυ μερίδων ή μέν έσβάλλει κατά τάς Σέρρας καί τά 5 
έκεΐσε πάντα χειροϋσθαι καί πορθεΐν ε/νωκεν, ή δέ ώς διά λείας όδοΟ 
φερομένη καί μηδένα τον ές χείρας ΐόντα ή άντιττίπτοντα έχουσα ές 
αύτήν την Μοσυνόπολιν κατεσκήνωσε καί τό κύκλω ύποχείριον εθετο. 

Άνδρονίκφ δέ τά μέν πρώτα έμέλησε στεϊλαι τον φυλάξοντα την 
Έπίδαμνον καί άφίκετο έκεΐσε ó Βρανας 'Ιωάννης· βραχεΐαι δέ ήμέραι, ίο 
καί οί μέν Ιταλοί Έπιδάμνου έπέβησαν ώσεί πτηνοί καί άέριοι μικροΟ 
τε θάτερον των ποδών περιβάδην έκτείναντες οατραγμόνως τά τών περι-
βόλων υπερέβησαν κρήδεμνα, ό δέ Βρανάς είς Σικελίαν αιχμάλωτος μετα-
τίθεται. έπειτα δέ τω διέπειν λαχόντι Θεσσαλονίκην Δαυίδ έπέστελλε 
καί έπέτελλεν επαγρυπνεϊν τη της πόλεως φυλακή καί μή δεδιέναι τους is 
πεδιλορράφους Λατίνους, πηδδν δέ καί δάκνειν καί κεντεϊν, ϊν' αύτάς 
τάς I 'Ανδρονίκου παραθήσομαι λέξεις, καί έφ' δτω μέν 'Ανδρόνικος 
ούτωσί συνετίθει τά γραμμάτια, μόνος ò έκδιδούς έπιστάμενος ήν 'Av-

i o άφίκετο: ante diem 21 mens. Iun. a. 1185 13 υπερέβησαν: die 24 mens. Iun. 
a. 1185, cf. p. 297, 1—2 

9—14 Άνδρονίκω — μετατίθεται : cf. Eust. 64, 15—66, 4 14 έπέστελλε : cf. Eust. 
72, 1—5 16 πεδιλορράφους: πεδίλων βαφέας Eust. 82, 17—18 

VA = a, PW, R M D F = b 

3 του Κομνηνού 'Ανδρονίκου Ρ τού Κομνηνού om. AMD a c 4 6 . . . στρατός: 
τό . . . στράτευμα A8 διχή R διαιρεθείς: διήρηται καί AW αϋτοϋ μέρος post 
μέν add. AW 5 at δέ δύο μερίδες Β έτέρων δύο post αύ add. Bekk είσβάλλει 
V F Bekk 6 όδοϋ om. AW 7 είς Bekk άντιττίτττουσα R : άνθιστάμενον Ρ 
είς Bekk 8 τήν om. R (Μ)ω(σν)ού(πολιν) constanter Ρρ° τά κύκλω 
ύπό χείρα AW 11—12 καί μικρού θάτερον Ρ 12 τε: δε V : om. AW έκτεί-
νοντες V 12—13 έκτείναντες κ α ί . . . . ϋπερβάντες Α : έκτείναντες καί. . . υπερέβησαν 
W 13 μετατίθεται : άπενήνεγκται Ρ 14 δέ om. APW Bekk τήν θεσσ. Ρ 
15 ϋπαγρυπνεϊν Ρ μηδόλως APi>cW: μηδ' όλως Bekk 16 πεδιλορράφους: τά 
τών ποδών καττύοντες πέδιλα V: τούς τά στενά σκαλπέτια φοροΰντας Β δέ: τε 
ΑΡ κενταν D ίνα V 18 ούτω VAW οΰτωσΐ — 'Ανδρόνικος om. Μ 
συνετίθετο V: σννέταττε Ρ γράμματα R μόνος έπιστάμενος ό ταύτα έκδιδούς 
Ανδρόνικος Ρ 

3 κΰρ ante 'Ανδρονίκου add. RDPc : κυροΰ add. F a c 4 τό δέ γε Σικελικόν στράτευμα 
τριχή διαιρεθέν, δ Ρ b Bekk 5 προσέμενε b Bekk 
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δρόνικος · αϋτοϊς δέ toïs φιλοσκώμμοσι πολίταις διά γέλωτος ήγετο τά 
20 γραφόμενα, άντιφέρουσι ταΟτα καί άντιβάλλουσι πρός αίσχρά τίνα 

δημόσια βήματα, δ μή προφέρειν χρεών. 
'Επί δέ toûtoiç τάς 'Ρωμαϊκά? δυνάμεις συνηθροικώς, δσαι τε έωαι 

καί δσαι έσπέριαι, καί ταύτας eîç τμήματα διελών τό μέν τ ω βασιλεϊ καί 
uíco Ιωάννη έπέταξε περί τήν Φιλίππου διατρίβοντι έπαρχίαν, τό δέ τ ω 

25 χαρτουλαρίω παραδέδωκε Χούμνω, αλλο τ φ Παλαιολόγω Άνδρονίκω, 
ετερον τ ω έκτομία Νικηφόρω, δς τιμήεις ήν παρ* Άνδρονίκω τ ω του 
παρακοιμωμένου κυδρούμενος άξιώματι. άλλά καί Άλέξιον έκπέπομφε 
τόν Βραναν μεθ' έτερου στρατεύματος. 

Πλήν ó μέν υιός κυνηγεσίοις ένευπάθει κατά τήν Φιλιππούπολιν 
30 δσα καί πυλών Γαδειρίδων κατάσχεσιν ή Διονυσίων στυλίδων καθαίρε-

σιν τήν της Θεσσαλονίκης προνόμευσιν φανταζόμενος · οί δέ λοιποί ταυ-
τησί πολιορκουμένης εγγίσαι μέν καί έπαρήξαι ούδ' όλως έθάρρουν, πορ-
ρωτάτω δέ σκηνούμενοι δι' όπτήρων καί ταχυδρόμων κλεπτόντων τήν 
είς τό στρατόπεδον των πολεμίων άφιξιν τά κατά Θεσσαλονίκην ήσαν 

35 ένωτιζόμενοι. μόνος δ' άπό πάντων ó Χουμνος Θεόδωρος υπέστη έγ-
γύτερον προσελθεϊν, ώς ή έπαμυνών Θεσσαλονικεϋσιν έν τ ω συμπλακή-
ναι τοις διειληφόσι τήν πόλιν | στρατεύμασιν, ή καί παρελευσόμενος 
εσωθεν, εΐ καί τούτο έξείη. άλλα καί προς άμφω διαμαρτών του σκοπού 
αίσχίστως παλίμπους έφέρετο · οί yàp άμφ' αυτόν μηδέ μέτωπον κόρυ-

40 θος των έναντίων βλέψαι ύπενεγκόντες τά νώτα μετέβαλον καί άμετα-
στρεπτί εφευγον, εν τοϋτο παρά τούς λοιπούς όμοφύλους άνδρισάμενοι, 
τό yoöv άεΐ μή έφησυχάζειν, άλλ' οΰς οί πευθήνες άνήγγελλον αύτοϊς 
πολεμίους, τούτους αύτοψεί κατιδείν καί εργοις αύτοίς διδαχθήναι τό έν 
μάχαις όξύρροπον τών άνδρών. 

22—28 έπΐ — στρατεύματο;: cf. Eust. 72, 10—20 30 πυλών Γαδειρίδων: cf. 
Apost. 16, 19 Διονυσίων στυλίδων: cf. Lucían. Vera Hist. 1, 7; Eust. in Dion. 
Perieg. 623 p. 224 Bernhardy 33—34 δι* — άφιξιν: ad Horn. Λ 599 sqq. alludere 
videtur; cf. Nie. Or. 29, 12—13; 66, 8 sqq.; 135, 17 sqq. 35—44 μόνος — άνδρών: 
cf. Eust. 86,1—35 39—40 μηδέ — ύπενεγκόντεί : cf. Horn. Π 70 

VA = a, PW, RMDF = b 

20 άναφέρουσι VAW 21 δημώδη AW 23 τμήματα: τάγματα Ρ Bekk 23—24 
τό . . . τό : ô . . . ô AW 24 διέποντι AW 26 καί ετερον V 26—27 Ιτερον — "Αν-
δρονίκω om. et Ιτερον — άξιώματι suppl. i. mg. A ôç ήν υπ' Άνδρονίκου τώ του 
παρακοιμωμένου τιμηθείς άξιώματι Ρ 27 παρακοιμουμένου DFp° 27—29 
άλλά . . . πλήν: έπ! δέ . . . άλλ' V 30 Γαδειρίων Ρ 35 άπό πάντων: απάντων 
V 36 προελθεϊν VAW : έλθεϊν Ρ ώ$ om. Ρ άμύνων V : άμμυών Α : άμυνών W 
38 του σκοπού διαμαρτών AW τοϋ σκοπού om. V 41 λοιπούζ DSYP : πολλού; 
DF 42 ήσυχη κα&ησθαι Ρ 

23 is b Bekk 24 άπέταξε Ρ b Bekk 32 οϋδαμώ; άπεθάρρουν b Bekk 36 
ή om. Ρ b Bekk 
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Έπεί δέ έάλω ή λογίμη Θεσσαλονίκη καΐ ό διαμερισμό?, ώς μοι 45 
εϊρηται ήδη, ξυυέβη του Σικελικού στρατεύματος, άλλος δ* άν είπέ τις 
ώς κατά τήν μυθική ν Χίμαιραν συναπτόμενο ν πρότερο ν τό άντίπαλον, 
τότε διαιρεθέν, τό μέν κράτιστον αυτοί/ όσα καΐ λέων προηγούμενον 
εύθύ της βασιλίδος ιετο πόλεως, τό δέ μέσον τά κατ' Άμφίπολιν καί 
Σέρρας έυέμετο, τό δέ λοιπόν, όσον δηλονότι ναυτικόν καί ώς όφις συρό- 50 
μενον έν τοις ύδασιν, έτήρει τήν προκαθεζομένην πόλιν των Θετταλών, 
ούδ' ούτως όντες όμοθυμαδόν ol 'Ρωμαίοι καί βάλλοντες §ν στρατήγιον 
évi τινι γοϋν συμπλακήναι άπεθάρρησαν τμήματι. άλλ' οί μέν κατειλη-
φότες τήν Μοσυνόπολιν πολέμιοι καί περί της περαιτέρω πορείας έσκέ-
πτοντο μηδ' όφθαλμοϊς όπλίτην 'Ρωμαΐον ένοπτρισάμενοι, 'Ρωμαίοι δέ 55 
τάς των έκεΐσε προκαταλαβόντες | όρέων λαγόνας είς τό πεδίον ουκ 
είχον ύποκαταβήναι καί δέξασθαι τό έπιόν δυσμενές, όθεν έγνώκεσαν 
'Ιταλοί μηκέτ* άναδύεσθαι, άλλ' όμοΟ συσπειραθήναι καί πρός εν κα-
τάντημα τήν Κωνσταντίνου καλλίπολιν έπειχθήναι καί ταυτηνΐ χειρώ-
σασθαι. βο 

Ούτω γαρ αυτούς έπήρεν ό έκ Κομνηνών 'Αλέξιος, δς σφισι συνών 
καί μηδ' έν μέρει ταττόμενος στρατηγού δμως α τελεσθήναι ούκ Ιμελλον 
φανταζόμενος φετο ό άνούστατος καί μηδέ προβατίων άρχειν επάξιος 
ΰπέρ έκείνου διαπονεΐσθαι τόν ρήγα των Σικελών, καί ώς ήδη έν τω βασι-
λικφ σχήματι καταστάς καί άρχαιρεσιασθείς αύτοκράτωρ ό Μελιτίδης 65 
ώφρύωτο φάσκων καί διατεινόμενος προς τό άλλόθρουν στράτευμα μή 
άν ύποβεβηκέναι τόν αύτου πόθον παρά τοις Κωνσταντινουπολίταις 
πρός τό μεγαλεΐον του βασιλέως καί πρός πατρός αύτω θείου του Μα-
νουήλ, άλλ' ούτως ήγεΐσθαι παρά 'Ρωμαίοις άσπάσιος όσα καί ήμερο-

46 εϊρηται : ρ. 317, 4—8 47 κατά — Χίμαιραν : cf. Horn. Ζ 180 cum. Schol. 
50 ώ; όφις συρόμενο ν: cf. Mich. 7, 17; Nie. Or. 69, 20 61—70 ούτω — άγαθόν: cf. 
Eust. 58, 30—60, 7; 64, 6—12 62 & — ëμέλλον: cf. Horn. Β 36 65 ό Μελιτίδης: 
cf. Aristoph. Ran. 991; Aelian. Var. Hist. 13, 15; Diogen. 5, 12 

VAP (ab 58 άνα8ύεσθαι) W» (ab 61 αυτού;) = a, Ρ (usque ad 58) W (usque ad 66 
ώφρύωτο), RMDF = b 

45 ή λογίμη om. V μερισμό; PN: διαλογισμό; A 46 ήδη om. Μ στρατού 
W 49 κατά W κατά τήν Άμφ. Y 50 έπενέμετο Ρ Bekk : ένενέμετο W 52 
όμοθυμαδόν: άολεϊ; V 53 άπεθάρσησαν V: έπεθάρρησαν Μ 54 πολέμιοι : 'Ρωμαίοι 
W 58 'Ιταλοί : Σικελοί Ρ μηκέτι Bekk 59 τήν Κωνσταντινούπολη V 
αύτηνεΐ R 62 μηδέ W® 63 ώ; ante φετο add. V δξιο; APWW» Bekk 
64 έκείνου : αύτοϋ V διαπονεΐσθαι om. Μ καΐώ;: ώ; γοϋν Ρ 67 έαυτοϋ cum 
b ser. AWa Κωνσταντίνου πολίται; Bekk 68 πατρό; : μητέρα R 

47 τήν om. b 53 γοϋν om. b 54 περαιτέρω etiam Κ: προσωτέρω MDFN 
Bekk: προτέρα; R 55 μηδ' όφθαλμο!;: μηδαμω; Ρ b Bekk 56 καταλαβόντε; 
b 63 έπάξιο;: ένδέξιο; b 67 αύτοϋ etiam Κ : έαυτοϋ b Bekk 
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70 φαής ήλιος καί κατά την αέρος όλκήν απαραίτητου κρίνεσθαι αγαθόν, 
καί ταύτα μέν ούτως. 

Αύτός δέ 'Ανδρόνικος τά της πόλεως τείχη περιελθών, εΐ τι χρόυω 
ύποσκάζον ή υ καί καμόν, ύπερείδεσθαί τε τοΟτο καί έπισκευάζεσθαι 
προσετετάχει. καί ή ν έργον ευθύς τό έπιταττόμενον. κατηρείποντο | 

75 ούν όσα των οικημάτων παραπεπηγότα τοις τείχεσιν έξωθεν εύέφοδα 
τοις πολεμίοις έποίει τά εσωθεν καί νήες μακραί περί τάς εκατόν έσάλευον 
κατά τάς άκτάς ήτοιμασμέναι προς έκπλοιαν, δεήσαν έπιβοηθήσουσαι 
πόλεσι κακώς διακειμέναις ύπό του στόλου των Σικελών καί τοις Κων-
σταντινουπολίταις άρήξουσαι (καί ούτοι γαρ έπιστήναι ωοντο αύτίκα 

80 μάλα τούς πολεμίους) καί διάληψόμεναι κατά καιρόν τόν έσέχοντα 
θαλάττιον κόλπον και ποταμίου δίκην όλκοϋ την κατά τάς Βλαχέρνας 
ήϊόνα προσκλύζοντα. 

Και τάς μέν κοινάς ες τοσόνδε διαθέμενος φροντίδας άνέπεσεν ώς 
άρκούντως ήδη καί άραρότως τά πρός άντιμάχησιν διοικήσας καί κα-

85 ταπολέμησιν τών τοις 'Ρωμαίοις επιόντων εχθρών· άκηκοώς δέ άλω ναι 
Θεσσαλονίκην ες κακοποιΐαν τρέπεται τών προσγενών του Δαυίδ, δν 
φύλακα της πόλεως ταύτης τό λέγειν ήδη δεδήλωκε, καί συλλαβών 
τούτους καθείργνυσιν έν φρουραϊς. δημηγορών δέ ούδέν μέγα τό συμ-
βάν έλεγεν είναι, ουδ' άξιον ες κατόρθωμα σεμνολογείσθαι τοΤς ΣικελοΤς· 

90 ου νυν γάρ πρώτως, άλλα καί πρώην πόλεων άλώσεις επάγειν τόν 
χρόνον φιλεϊν καί νίκη ν έπαμείβεσθαι άνδρας, φήμαις δέ βαλλόμενος άπευ-

85—88 άκηκοώ;—φρουραϊ;: cf. Eust. 72, 6—7 91 νίκην— άνδρα;: cf. Horn. Ζ 339 

V A P W D = a 

70 καί omittendum et pro άπαραίτητον : άπαράθετον scribendum putavit G. L. F. 
Tafel, Komnenen und Normannen, Ulm 1852, p. 251 n. 60 70 έαρος V κα-
λόν cum b scr. PWa 71 OÖTOS V 72 τά τείχη της πόλεως (ex b) W a 73 
καμόν: κακόν Α έπισκευάσαι Ρ ύπέσκαζεν (ex b) \Va τοϋτο post 
έπισκευάζεσθαι transp. W 74 προστετάχει A 74—76 κατηρείποντο — ϋσωθεν 
cum b scr. W a 76—78 καί νήες μακραί δε ήσαν περί τάς εκατόν, α! καί έσάλευον 
κατά τά; άκτά; ήτ. πρ. Ικπλ. έπιβοηθήσουσαι πύλεσι κτλ. W a 77 âv ταΐ; άκταΐ; Ρ 
εύπλοιαν V 78 Κωνσταντινουπολ. : άστυπολίται; Ρ Bekk 80 μάλα om. Bekk 
διαληψομένου; A 81 â; Βλαχέρνα; Ρ : êv Βλαχέρναι; Bekk 82 προσκλύζοντα: 
ραίνοντα Ρ Bekk 84 άρκούντων Wa τά om. V 86 εΐ; Bekk τοϋ om. Ρ 
Bekk 87 ήδη Ρ Bekk: om. rei. 89 âs: ώ ; Bekk τοϊ; Σικελοί; σεμνολογείσθαι 
V 90 γαρ νυν V 

70 άγαθόν: καλόν (κάλλιον M) b Bekk 72 τά τείχη τη; πόλεω; b 73 ύπέσκαζεν, 
έπισκευάζεσθαι τούτο προσετετάχει b Bekk, sed ύπερείδεσθαί τε καί suppl. Ds° 
74 καί — έπιταττόμενον om. b, sed suppl. Ds 74—76 κατηρείποντο δέ καί 
τών οίκημάτων όπόσα τοϊ; τείχεσιν έπικείμενα εύέφοδα έποίει τά εσωθεν b Bekk 
77— 322, 55 δεήσαν — έκωμφδει om. b Sc, qui 72 αύτό; — 324,95 κακώ; non habet: 
suppl. D 
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κταίαις άλλοτε άλλαις καί συχνάκις Ιφισταμένων των άγγελλόντων ώς υΟυ 
μεν oi ύπεναντίοι Άμφίπολιν παρεστήσαντο, νυν δέ τάς εφεξής ληϊσά-
μενοι χώρας κατά τήν Μοσυνόπολιν εναυλίζονται, καί τάς τοιαύτας 
αγγελίας ώς ούδέπω δεινάς άπεπέμπετο καί Ιλεγεν ώς μετελεύ] σεται 
τούς εχθρούς καί έξολοθρεύσειε τέλεον ôv τρόπον οί θηραταί τούς μονα-
στικούς των συών. αύτούς τε γάρ κατά βραχύ μεθισταμένους της λό-
χμης έγκλείεσθαι λιχυευομενους περί τήν προκειμένη ν έδητύν, ενθα ό δόλος 
καί ή πάγη καττύεται, καί ούτως έμπείρεσθαι δόρατι ή βαθεΐαν κατά 
των σπλάγχνων δέχεσθαι την πληγήν · καί τούς ' Ιταλούς δέ ωσαύτως 
άφροντιστουντας, ώς ούκ δντος τινός άνθισταμένου, καί άεί προχωροΟν-
τας τοις έμπροσθεν καί τη των πλειόνων σκύλων ύποσαινομένους έφέσει 
μέλλειν είς τον εσχατον καί άπρόοπτον δλεθρον έμπεσεϊσθαι καί επί 
κορυφήν αύτών τήν άδικίαν αύτών καταβήσεσθαι. 

ΤΗν δέ ταΟτα ούδέν Ιτερον ή άνδρός τή φύσει των πραγμάτων άντι-
μαχομένου προδήλως αίμύλα προβλήματα καί πολιτείας ήδη κατ' αύτοϋ 
φλεγμαινούσης μειλίγματα, οίς ούκ ήν άρρενούμενος καί πδσαν μηχανήν 
μετιών, δπως άποσοβήσειε τό άλλόγλωττον. καίπερ δέ τοιούτων καί 
τοσούτων έφεστώτων κακών καί πάντων πείσεσθαι φανταζομένων τά 
οίκτρότατα καί ώς ήδη παρόντων καί άνιώντων όδυρομένων, ό δέ όμα-
λώς έφερε τά άνύποιστα καί οίον επ' άλλοτρίοις δεινοίς τό φιλόσοφον 
επεδείκνυτο, καί ταΟτα, εΐπερ τις, φίλαρχος ών καί δι' έρωτα βασιλείας 
είς άπάνθρωπα ήθη έκκυλισθείς καί τυράννους ύπερελάσας τούς πώ-
ποτε. 

"Ενθεν τοι καί της πόλεως πολλάκις άπανιστάμενος μετά χορείας 
έταιρίδων καί παλλακών έφιλοκρίνει τά των τόπων έρημικώτερα καί οίς 
ή των άέρων έπλεόναζεν εύκρασία και θηρίων | δίκην σνναγκείαις όρων 
καί χλοεροϊς παραβυόμενος άλσεσιν ώς όρνιθας κατοικιδίους άλεκτρυών 
ή αίγας τράγος ήγούμενος αίπολίου ή καθάπερ ό Σεμέλης Διόνυσος 
τάς Θυάδας, Σοβάδας, Μαινάδας, Βάκχας είχεν έπομένας τάς έρωμένας 
μόνον ού νεβρίδα έξημμένος καί τόν κροκωτόν ένδυόμενος. καί ήν κατά 
τακτός μέν ήμέρας ώσεί διά παραπετάσματος ολίγοις των έκ της βασι-
λείου αύλής όπτανόμενος, και τούτων οιπερ έκείνω μάλιστα προσω-
κείωντο, αύλητρίσι δέ καί έταιρίσιν άναπεταννύς πδσαν πάροδον καί 

8—9 ΙπΙ — καταβήσεσθαι: cf. Ps. 7, 17 

VAPW»D = a 

94 τήν om. W 'D Μωσυνούπολιν hic non ex correctione Ρ 95 ύπεπέμπετο A 
1 έξολοθρεύσει Ρ Bekk (pova)S(iKoOs) Ppc Bekk 5 των om. W aD πληγήν: 
βολήν W»D δέ om. V 6 προχωροΰν-ros A 8 âs W aD 10 έτερον om. Ρ 
Bekk 13 τόν V 16 κάν τοϊ; άλλοτρίο^ W»D 17—322, 46 καί alt. — όμηγύ-
ρεων om. W a D 22 έπλεόναζεν om. V 22 συνα/γείαις codd. 25 τά$ : ώ$ 
AP Bekk 26 νευρίδα codd. τόν: τό V 27 περιπετάσματοζ Bekk 

21 van Dicten, Nik. Cbon. Hist. 
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πάντα καιρόν είς όμιλίαν αύταϊς χαριζόμενος. εχαιρέ τε κατά Σαρδανά-
παλον ταΐς άνέσεσιν, δς τόσα' Ιχειν, όσσ* Ιφοτ/ε καί δσσ' έφύβρισε, τω 
επιταφίω ένεκόλαπτεν έπιγράμματι. Έπικούρειός τε ήν καί Χρυσίττ-
πειος καί λαγνείαν δυστυχούν πολύποδος ίμερον έδίωκε καί φιλότητι 
μαργαίνων καί τόν Ήρακλέα μιμούμενος άτεχνως κατά τήν των πεν-
τήκοντα καί μόνον του Θυέστου θυγατέρων φθοράν. ουκ ?χων δέ την 
ίση ν πρός τό άκολασταίνειν Ισχύν, ώς Ίόλεων έκεϊυος κατά της παλιμ-
φυους "Υδρας οννέριθον, ούτω καί ούτος τά ύπό γαστρός πρός συνουσίαν 
άλοιφαϊς καί περιττοΐς σκευάσμασιν άνερρώννυεν. ήσθιε δέ καί ζώον 
Νειλώον, κροκοδείλω πάνυ τι έμφερές, άπόσιτον μέν τοϊς μή τά τοιαύτα 
βρωτέα κρίνουσι, διερε- | βίζον δ' δμως καί διανιστών èv ταΐς όμιλίαις 
πρός άπουσιασμόν. 

Κατά δέ τά άρχεΐα γινόμενος άπό των ίξωθεν διατριβών τε καί διαχύ-
σεων ούκ όλίγον μέν καί τό περί αύτόν είχε δορυφορικόν, καί τοΰτο έκ 
βαρβάρων Ιλών καί άνδρών λοιμών χαιρόντων άπαιδευσίςτ καί τά 
πλείστα μηδ' έπαϊόντων 'Ελληνίδος φωνής, καί τούς προκοίτους δέ καί 
προφύλακας έξ άεί τοιούτων άναγώγων συνείληχεν όμηγύρεων. τελευ-
τών δέ καί κύνα κάρχαρον, οίον καί λέουσιν άντιπλέκεσθαι καί άνδρα 
δριππον όπλίτην κατενεγκείν Ιραζε, σύνοικον έαυτώ πεποίητο* οί μέν 
γάρ σωματοφύλακες καί δορυφόροι άποθέν που του βασιλικού κοιτώνος 
νυκτός κοπηυνάζοντο, ó δέ γε κύων πρός ταϊς θύραις έδέδετο, χαλκεόφω-
νος ών καί πρός βραχεϊαν διαταραττόμενος ψόφησιν καί γινόμενος ύλα-
κόμωρος. 

Προϊών δέ ούτω κατετρύφα της των Κωνσταντινουπολιτών εύηθείας 
καί ώς άπό ρινός έλκομένους έχλεύαξε καί πρός πδσαν τών κρατούντων 
θεραπείαν τε καί θωπε(αν έτοίμως Ιχοντας έκωμφδει, ώστε καί τών παρ' 
αύτου θηρωμένων έλάφων τά κέρατα, όπόσα είς ύψος ήρτο καί είχόν τι 
30 κατά Σαρδανάπαλον : cf. Athen. 629f 33 πολύποδο; Ιμερον: cf. Aelian. Nat. 
Anim. 6, 28; Athen. 316 b c 34—35 τόν — φθοράν: cf. Athen. 656 f 36—37 
ώς — συνέριθον: cf. Nie. Or. 69, 28—30 54 άπό |Jivó;: cf. p. 114, 29 56 sqq. τά 
κέρατα etc. : cf. Artem. Dald. Onirocr. 2, 12 (p. 120, 16—16 Pack) ; Lucili. Anth. P. 
11, 278 infra p. 488, 91—94 

V A P W D (usque ad 65 έκωμώδει) = a, RMD F = b (ab 66) 

31 δσσ ' alt. om. Bekk 32 ένεκόλαπτε γράμματι Bekk 33 φιλότητα V 35 
του Θ. θυγ. : θυγατέρων θυέστου Bekk θυέστου pro θεσπίου ipse Nicetas scri-
psisse videtur; 0é tmovhab . Athen. 666 f. 37 γαστέρα V 39 σκίγγον λεγόμενον 
post έμφερέ; add. Β Bekk 41 συνουσιασμόυ Bekk 45 δέ om. V 46 έσαεί 
Bekk συνείλοχεν V 47 δέ om. VacA 47—48 άντιπλ. — Ιραζε : άντπτλακηναι 
καί άνδρα Ιφνπττον κατατταλαΐσααθαι W»D 48—55 έαυτω — έκωμφδει om. D 
50 ηύνάζοντο W a γε om. W a 54 έλκόμενοζ W" 55 ούκ είδώς obs ύ π ' αύτών 
καθαιρεθήσεται τη ; άρχή$ καί τά τών όλων ύποστήσεται χείριστα post έκωμώδει add. 
Ρ Bekk 56 όιτόσα — ήρτο: όσα — ήν cum b ser. Bekk 

55—56 ώστε — ήρτο: άλλά καί τ ά κέρατα τών παρ* αύτοϋ θηρωμένων έλάφων, όσα 
δωδεκάδωρα (-δορα DF) ήν b 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:16



Behk 41819/20 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Β' 323 

θαύματος, ταις κατά την àyopàv άψϊσιν άνήρτα, τώ μέν δοκεΐν είς ϋν-
δειξιν του μεγέθους των παρ' αΰτοϋ άλισκομένων άγρίων, τω δέ δντι δια-1 
μωκώμενος το πολίτευμα καί διασύρων είς άκρασίαν των γαμετών. 

Όπηνίκα δέ κατά την μεγαλόπολιν γένοιτο των της Προποντίδος 
τρυφηλών χωρίων καί περιττών άπανιστάμενος διαιτήσεων, ουκ ή ν 
μή άποφράδα κρίνεσθαι την τότε ήμέραν ού γάρ δι* άλλ' άττα παρεΐναι 
εδόκει ή ώς Θύσων καί άπολέσων όπόσον ώς έπίβουλον ύπωπτεύετο. 
καί ή Άνδρονίκου έπιδημία τοις πολλοίς ζημία καί δυσθυμία ή καί του 
βίου έκδημία καί εσχατον άλλο κακόν συλλελόγιστο, έπειδήπερ ό άνήρ 
ώσεί καί γραμμήν μονοδιάστατον καί μηκιξομένην είς το λεπταλέον καί 
άπλατές êv τω έδαφίω της ψυχής τήν οίκείαν καθάπαξ ωμότητα προϋ-
ποθείς καί πρός ταύτην άπαν όπτοστενών τό πραττόμενον άβίωτον 
δλως ήγητο τήν ήμέραν, καθ' ην ουκ έκρεωβόρησέ τινα τών έν ύπεροχαϊς 
ή λύχνους ούκ ?σβεσε σώματος ή ότουδήτινος ού καθήψατο φιλονείκως 
ή επιτιμητικώ βλέμματι καί Τιτανικω έμβριμήματι μή έξέστησε του 
φρονεϊν. παιδαγωγω γάρ έμβριθεΐ έοικώς θαμά τών μειρακίων κατα-
φέροντι τήν σκυτάλη ν εύκαίρως άκαίρως έπέπληττεν Ιφιστάμενος καί 
πρός πδσαν άκοήν έκείνω άνήδυντον παρωξύνετο. 

Κατηφιώντες ούν οί τότε άνθρωποι καί στυγνάξοντες έβίωσκον. 
ούδ' ό ύπνος άφροντις τοις πολλοίς καί όδυνών άδαής καί μαλακός, άλλ' 
όφθαλμοΐς έφι| ζάνων άκροις άφίπτατο καί διεψευσμένος ήν τά πολλά ή 
Άνδρονίκω διασοβούμενος δναρ πολλάκις έφισταμένω κακόν ή όσους 
ό τραχύς ούτος καί δυσεκβίαστος καί άπαραίτητος τήν όργήν της ol-
κείας άπηνείας §θετο πάρεργον. δ γάρ έπΐ τών έσχάτων συμβήσεσθαι 

62 ού γάρ etc. : cf. Mich. Chon. Or. in Is. 
Ang. I 231, 7 sqq. 70 λύχνους . . . σώματος: cf. Mat. 6, 22 71 έπιτιμητικφ — 
έμβριμήματι: cf. prov. τιτανωδε; βλέπει App.prov. 4, 89; Apost. 16, 64 77 όφθαλμοΐς 
— άφίπτατο : cf. Horn. Κ 26 et μ 366 78 Άνδρονίκω—έφισταμένω: cf. Horn. Κ 496 

VAPW» = a, RMDF = b 

57 τω: τό WaDF 58 του et παρ' αύτοΰ cum b om. Wa καταμωκώμενος Ρ 
60 παραγένοιτο Ρ 62 άλλα cum b ser. Wa 63 ώς alt. : ε!ς R 64 ένδημία Ρ 
τοις πολλοί; om. VA ζημία καί cum b om. Wa άθυμία cum DF ser. Wa καί 
alt. om. VAP 65 καί: τε καί AP Ισχατον δλλο κακόν: παν δλλο τι ϊσχατον 
κακόν Bekk άλλον Μ 67 έδαφιαίω WaDF ψυχήζ — προϋποθεΐζ cum b ser. 
Wa 68 δπασαν R 69 ώετο pro δλως ήγητο et ού ξυνειλήφει pro ούκ έκρεωβόρησε 
cum b ser. Wa 70 λύχνον V 71 ή : ή γοϋν Ρ Bekk μή έξέστησεν έμβριμήματι 
VA μή : ούκ Ρ : om. R τοϋ φρονεϊν om. VA 74 άνήδυντα Ρ 75 έβίωσκον : 
έβόων R 76 ô om. AP 77 ψευδόμενος Ρ 78 κακόν cum b om. Wa 

58Toûom. b παρ'αύτού om. b 62 δλλα b 64 ζημία καί om. b άθυμία 
DF Bekk: εύθυμία RM 67 της ψυχής καθάπαξ τήν όξυχολίαν προϋποθείς b Bekk 
69 όλως ήγητο: φετο b Bekk ούκ έκρεωβόρησε: ού ξυνειλήφει b Bekk 78 
κακόν om. b Bekk 
21« 
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ημερών ό θεάνθρωπος προηγόρευσε, δηλονότι ότι „έσονται δύο επί 
κλίνης μιας, ό είς παραλαμβάνεται καί ό ετερος άφίεται," τούτο άτεχνώς 
κάν ταΐς ήμέραις έκείναις έγίνετο, ένός τίνος τών συνεύνων έξάπινα συλ-
λαμβανομένου καί άπ αγομένου πρός σωματική ν κάκωσιν. 

85 Ουδέ γάρ καί γυναίκες άπήσαν του μη υπό δίκην πίπτειν καί τά 
απευκταία ύφίστασθαι, άλλα καί τούτων ουκ όλίγαι τό των οφθαλμών 
άπώλεσαν φώς καί λιμόν και φρουράν καί αΐκισμούς υπέστησαν σώμα-
τος. καί πατήρ ήλόγει τέκνων καί υίεΐς ώλιγώρουν πατρός· καί διεμε-
ρίζοντο πέντε εν οίκω ένί, τρεις επί δυσΐ καί δύο επί τρισί. πολλοί δέ καί 

90 ως Σοδομιτικόν έμπρησμόν τον του Άνδρονίκου θυμόν έκτρεπόμενοι 
φυγάδες άλω ποδί της πατρίδος γεγόνασιν, οι καί εΐχον αν έαυτούς άπα-
θεστάτους κακών, εί τήν φυγήν τη Άνδρονίκου ζωη συνεμέτρησαν. νυν 
δε τών κατ1 οίκον μεταποιούμενοι είς στήλην μέν άλός κατά τήν γυναίκα 
Λώτ ουκ έπάγησαν, ουδέ νεκρός έγεγόνεισαν άλς, άλλως δέ μωρανθέντες 

95 τό ζην κατέστρεψαν κακώς. | 
ι Ούτω δ' όργιλότητος Ιχων καί τραχύ καί σκληρόν τό ήθος αύχών 

καί αμετάθετος ών τό κολάζει ν καί παίζων έν ταΐς τών πέλας συμφοραΐς 
καί κακώσεσι ταϊς τε καθαιρέσεσι τών άλλων τήν ίδίαν έπιτειχίζειν 
δοξάζων άρχήν καί τοις έαυτοϋ παισίν έπικρατύνειν τήν βασιλείαν καί 

5 τό της ψυχής εντεύθεν αύξων ήδόμενον όμως καί αγαθών μετεΐχεν ούκ 
ολίγων πράξεων, καί ού παντάπασι δήπουθεν προς τήν έναντίαν 
άπονενεύκει διάθεσιν σκηνοβατών τά ολέθρια, αλλ' ήν ώς από όφεως 
σαρκών έκείνου πανάκειαν θηράσασθαι περιμάχητον καί σώζουσαν 
εύρέσθαι άντίδοτον καί ώσπερ έξ ακανθών τρυγήσαι ρόδον ήδύπνοον ή 

ίο γοΟν έξ έλλεβόρου καί κωνείου ψαρσί παραθέσθαι καί όρτυξιν ήδεϊαν 
έστίασιν, έπεί καί δωρεαΐς εθαλπε τών ύπηκόων τούς ένδεεϊς, εί μόνον 

81—82 Ισονται ·—άφίεται: cf. Luc. 17, 34 88 πατήρ — πατρός : cf. Luc. 12, 53; 
Mat. 10, 21 88—89 διεμερίζοντο — τρισί: cf. Luc. 12, 52 90 Σοδομιτικόν 
έμπρησμόν: cf. Gen. 19, 24 sq. 91 δλω ποδί: cf. Apost. 12, 63 93—94 sis — 
Λώτ: cf. Gen. 1 9 , 2 6 94 νεκρός — άλς: alludit ad Mat. 5 , 1 3 2 παίζων — 
σνμφοραΐς: cf. Eust. 50, 9; Aristoph. Eq. 406; Demosth. 18 ,287 ; Nie. Or. 8 0 , 2 6 

VAP (usque ad 82 άφίεται) W» (usque ad 89/90 τότε App.) = a, Ρ (ab 82) W (ab 90), 
RMDF = b 

81 δηλονότι om. M ότι om. W R D F ol δύο F Bekk 85 καί om. V: aî A 
88 ήλόγει: ήλγει A 89—90 πολλοί — ώς: πολλοί μέντοι καί τότε 'Ρωμαίοι ώσπερ 
W 89 δέ καί : μέντοι καί τότε W» 90 του om. W 91 καί τοις έκ γειτόνων 
"Ρωμαίοις παρενέβαλον (παρέβαλον W) έθνεσιν post γεγόνασιν add. APP°W Bekk 
92 τ η : του Α συνεπέραναν APW 93 δέ: δέ καί W 94 άλς έγεγόνεισαν 
VAW άπομωρανθέντες YAW 1 'Ανδρόνικος post έχων add. APPCW Bekk 
καί τραχύ om. DF καί σκληρόν τό ήθος καί τραχύ αύχών Υ 3 έν ταϊς 
καθαιρέσεσΙ τε W τών άλλων τε ταΐς καθαιρέσεσι Bekk 4 δοξάζων: δοκών Ρ 
οΐόμενος post βασιλείαν add. APW 7 διάθεσιν —όλέθρια om. V άπ ' όφεως W 
δφεων Α 7—8 σαρκών δφεων VB 8 θηρεύσασθαι Ρ 10 έλεβόρου codd. 
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έλπίδος τι διεφαίνετο ώς ό αϊτών ούκ άποστυγεΐ εκείνον παθαινόμενος 
τήν ψυχή υ εφ' οίς κακοεργός δείκνυται. 

Καΐ τήν των μέγα δυναμένων πλεονεξίαν ούτως έκόλασε καί χείρας 
τάλλότρια διφώσας ούτως συνέστειλεν, ώστε βασιλεύοντος έκείνου αί 15 
πλείους έπαρχίαι προς πληθυσμών έπέδωκαν τών οίκούντων αύτάς. 
έκαστος yàp κατά τό προφητικόν παράγγελμα Ιπί τήν σκιάν τών δέν-
δρων αύτου άνεκλίνετο καί τόν της αμπέλου καρπόν συγκομίζων και 
γης είσοικιζόμενος τά έκφόρια άσμένως ήσθιε καί ήδέως έκάθευδε, μή 
φορολόγου άπειλήν δεδιττόμενος, μή πλεονέκτην εισπράκτορα κατά 20 
νουν στρέφων, μή τον | έκφυλλίζοντα ύποβλεπόμενος, μή τόν καλαμώ-
μενον φανταζόμενος, άλλά τά του Καίσαρος Καίσαρι άποδιδούς ούδένα 
τόν επιδιπλοΟντα είχε τό κέρμα καί τόν τό τάλαντον πολυπλασιάζοντα, 
εστι δ' δτε καί τό χιτώνιον προσαπαιτοϋντα καί τό ψυχίδιον αύτό πολ-
λάκις άναχρέμψασθαι βιαίως εγκείμενον. ήν γάρ ή Άνδρονίκου έπίκλη- 25 
σις οϊά τι όλέθριον καί διασκεδαστικόν τών φορολόγων επασμα καί φαρ-
μάκευμα καί δυσήκουστον φόβητρον τοις όσοι παρά τά διατεταγμένα 
είσέπραττον καί νάρκωσις καί πάρεσις χειρών, αϊ προς μόνον άφεώρων 
πρότερον τό λαβείν, πολλοίς δέ καί τό έθελουσίως άποχαριζόμενον 
όπτεπέμπετο, ώσπερ σής ύφορώμενον τών έκείνοις προσόντων ή έτέρα 30 
τις φθαρτική δύναμις τό προσεγγίζον οπτολλοϋσα. τό δέ δή μείζον, καί 
άδροίς όψωνίοις ένιαχοΟ έφοδιάζων τούς τάς δημοσίους άναζωννυμένους 
αρχάς καί δσα πείσονται δεινά τάς αύτου παραβλεψάμενοι έντολάς προ-
αγγέλλων ούτως εξέπεμπε ν, ούκ ώνίους ταύτας τοις βουλομένοις προ-
βάλλων καί τοις εκ τριάδων άποδιδούς όποιουδήτινος δόματος, άλλα 35 
δώρον τάς αρχαιρεσίας καί επιλέγδην παρεχόμενος, δθεν οί πάλαι τω 
χρόνφ παρασυρέντες καί τοις κοινοϊς πράγμασι νοσουσι κατενεχθέντες 
εις θάνατον, ώσπερ άρχαγγέλου τινός είς τά εκείνων ώτα περισαλπίσαν-
τος, τόν χρόνιο ν άπεσείσαντο κάρο ν καί τήν παλαιά ν άπέθεντο νέκρω-

17—19 έκαστος — έκάθευδε: cf. Mich. 4, 4 22 τά — άποδιδούς: Mat. 22, 21 23 
τό (alt.) —πολυπλασιάζοντα: cf. Mat. 25, 15 sqq. 24 τό—προσαπαιτουντα : 
cf. Mat. 5, 40 30 ώσπερ σής: cf. Mat. 6, 19—20 38 ώσπερ— περισαλπίσαντος: 
cf. 1 Thess. 4, 16 

VA = a, PW, RMDF = b 

13 'Ανδρόνικος post κακοεργός add. APPc Bekk 15 ούτω V 15 τά Αλλότρια 
MK 16 ίνοικούντων αύταΐς Sc 18 συγκομιζόμενος ASPWM DN Bekk: κομίζων 
F 20 ή συζητητήν post πλεονέκτην add. Α ή συζυτητήν είσττράκτοοα i. mg. 
et r. Ρ 21 μή τόν : μηδέ W 23 τών έπιδιπλούντων R 24 τό pr. om. M 
25 άναπέμψασόαι V 26 φαρμάκευμα: ΰφήγημα Ρ 28 ίίπραττον Μ έώρων Ρ 
29 χσριζόμενον V 31 άπόλλωσα Ρ δή om. RK 36 παρεχόμενος: ποιούμενος V 
37 καί: έκ W 39 άπεσεΐσατο Μ άπέθεντο: ύπεξεδύσαντο Ρ 

16 αύτάς om. Ρ b Κ Bekk, non vero Ν 23 τόν alt. om. b Bekk 24 ψυχίδιον 
etiam D®c : ψυχάριον b Bekk 
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σ ι ν καΐ καθώς ή του 'Ιεζεκιήλ όρασις βούλεται, ¿στα συνήγοντο προς 
όστδ καί άρμονίαι πρός αρμονίας · καΐ έν βρα | χε! αί ιτλεϊσται των πό-
λεων άνεβίωσαν καί το πρώην άπέλαβον ευδαιμον. εί δέ δει τι καί των 
του ψαλτωδου Δαυίδ ένταυθα προσεπαγαγείν, εθετο ερημον είς λίμνας 
υδάτων καί γήν δνυδρον εϊς διεξόδους υδάτων, καί τάς διασποράς έπι-
συνήξε των του δημοσίου τελεστών έκ του παϋσαι τούς έκ των πρακτό-
ρων κονδυλισμούς καί συστεϊλαι είς ώρισμένον τι ζήτημα τάς έπαλλή-
λους άπαιτήσεις, όπόσας ol δεινοί των φόρων έφεϋρον συξητηταΐ και ε!ς 
όφλημα έκράτυναν ένιαύσιον, οί έν βρώσει άρτου τον ύποπίπτοντα λεών 
κατεσθίοντες. 

"ΕΘους δέ άλογωτάτου παρά 'Ρωμαίοις, ώς εοικε, μόνοις Ισχύοντος 
(τό δέ έστι τό τάς χειμαζομένας ναΰς, υπό πνευμάτων καί φλοίσβω Θαλατ-
τίω ταλαντευούσας, μηδένα έχειυ τον συναιρόμενον καθ' ους αν λιμένας 
ή τόπους έκβράσσωνται κύμασιν έλαυνόμεναι, τούναντίον μεν ουυ καί 
κοτταιγίδος χείρους όρδν τούς έκεϊσέ πη λαχόντας τήν οίκησιν, διασπών-
τας καί άφαρπάζοντας όπόσα μή παρέσυρε θάλασσα) ούτω τοι προς τήν 
τοιαύτην άτοπίαν πολύς άντέπνευσε καί είς πραεΐαν αύραν μετέβαλε τήν 
τών πλοίων καταποντιστικήν των πλείστων όρμήν, ώς άντί πολλών εν 
είς εύφημίαν έκείνω τούτο τό Ιργον καί μόνον άρκεΐν. οί μέν γάρ περί τό 
βασίλειον βήμα δυσίατον τό κακόν ή τέλεον άμετάβλητον ώς είς έξιν 
έληλυθός καί προκύψαν έπΐ τό χείριστον φοντο· πολλούς μέν γάρ καί 
τών πρότερον αύταρχησάντων 'Ρωμαίων βουληθηναι | τήν του έθους 
τούτου παϋσαι παραλογότητα καί φακέλους άπολϋσαι διαταγμάτων 
βασιλικών τά άνήκεστα διαπειλουμένων τοις όπλιζομένοις κατά πλοίων 
τών ναυαγών καί διαρπάξουσι τά ένδον αυτών, έν γράμμασι δέ μόνοις 
μεϊναι τά τοιαύτα θεσπίσματα, οία κατά κλύδωνα του κακοϋ κορυφου-
μένου καί μεταρσίως αίρομένου καί τό βασιλικόν άπαλείφοντος έρυθρό-
δανον, ώς γράφειν άντικρυς τούς γράφοντας δοκεΐν καθ' ύγρών καί 
ύποσημαίνεσθαι μάτην τά οίκεΐα κελεύσματα. 

40—41 καθώς — άρμονία?: cf. Ez. cap. 37 43—44 Ιθετο — ύδάτων (ait.) : cf. Ps. 
106, 35 48—49 ol —κατεσβίοντεξ: cf. Ps. 52, 5 67 γράφειν . . . καθ" ύγρών: 
cf. p. 221, 46 

VA = a, PW, RMDF = b 

41 at om. V 43 ψαλμωδού Fpc Bekk 45 έν τ ώ παϋσαι P W έκ alt. om. VP 
46 άλλεπαλλήλουξ V: άτταλλήλου; M 47 φόρων: φορολόγων P W ζητηταΐ F Bekk 
48 έπεκράτυναν APW Bekk 51 φλοίσβων θαλαττίων R F 54 χεϊραζ V : χείρονας Ρ 
55 μή : ού V 57 τών πλοίων cancell. man. alt. V των alt. : ύπό τών AW 59 
ώ$: ώ ; καί P W : ώσεί καί Bekk: om. F 61—62 τήν —παραλογότητα: τό εθοί 
τοϋτο παϋσαι ώ ; παράλογον Ρ 64 καί τ ά Ινδοθεν αύτών διαρπάζουσιν Ρ 65 
τ ά τ . 6εσπ. μεϊναι D F : τά τ. θεσπ. κεϊσθαι Bekk 66 μεταρσίως αίρομένου: ύπεραί-
ροντο; VAW 67 καθ' ύγρών δοκεΐν Bekk 

58 καί μόνον om. b Bekk 
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Kai ol μέν τοιαύτα έφθέγγοντο, ό δέ δριμέοος τό περί έκεΐνον σύμπαν 
περιβλεψάμενος στενάξας είπε βαθύ ώς „ουδέν τοις βασιλεύσιν άδιόρθω- 70 
τον, οϋδ' εστί τι των πλημμελώς γινομένων, δ την ίσχύν αύτών ύπερ-
πέπαικεν. έβλακεύοντο τοίνυν, ώς ϋοικεν, οί πρότερον αυτοκράτορες 
ή έπλάττοντο τόν έπΐ τοις κακίστοις άχθόμενον. εί γάρ άληθώς ήβού-
λοντο στηναί ποτε τα βιοφθόρα καΐ παρρησίαν άγει ν όττόσα τήν εύνο-
μίαν συνίστησι, τταρηγκωνίσαυτο αν τό έν τοις γράμμασιν έρυθρόν καΐ 75 
τόν χάρτην ώς ουδέν όνησιφόρον παραβλεψάμενοι έβάλοντο αν κατά 
νουν, ώς αϊμασι πενθοϋσιν, άλλ' ουχί δάκρυσιν έπιστένουσιν οί σπιλά-
δων καί ύφαλων τραχυτέρους εύρίσκοντες παρ ' οϊς αί νήες αυτών έκ-
βράσσονται υπό κλύδωνος, καί κατ' αυτών έχρήσαντο αν τώ ξίφει μή 
φορουμένω μάτην μηδέ εΙκή καί εβαλον άν είς κεφαλάς άνομων θάνατον. 80 
νϋν δ', ώς ττέττεισμαι, γράφοντες | αύτόχρημα πονηρίαν ίγραφον κάπί 
τοις άλλων κακοίς ούκ έπαινετώς έττιδεικνύμευοι τό μακρόθυμον τοις 
πάσχουσι συνεπετίθεντο καί αύτοί καί έπεκράτυνον μάλλον τά ούκ 
έπαινετέα έθιμα, οίς τήν τούτων διόρθωσιν έκόντες έκπεριίσταντο." 

ΤαΟτ' είρηκώς „άνδρες," προσεπήγεν ,,οϊ καθ' αίμά μοι πρόσω- 85 
κείωσθε καί δσοις ή ττρός έμέ πίστις εύνοιαν έπεβράβευσε, καί τό ιτε-
ριεστηκός δέ λοιπόν, όσον τε είς γερουσίαν έγκέκριται καί όσον ές τό 
άλλως ύπουργικόν τη βασιλείς 'Ρωμαίων οατοκεκλήρωται, άκούσατέ 
μου, άκούσατε. φθέγξομαι γάρ ούχ όσαπερ άήρ διαφορήσει άτέλεστα, 
άλλ' όπόσα εί μή τόν εΙκότα χρόνον έπ' έργον έκβήσονται, τόν μέν τό 90 
ποιητέον έμέ διακελευόμενον έκμήνωσιν είς όργήν, ή δέ βαρεϊά τις καί 
δυσύποιστος έπενσκήψει τοις παρά τά διατεταγμένα μοι πράττουσι καί 
άρχικών ούκ έμπαζομένοις όλως φωνών, χρεών μέν ούν καί τδλλα τά 
κοινοβλαβή καί κηρεσιφόρα 'Ρωμαίοις παύσασθαι καί εστωσαν είδότες 
οί τόν πλεονέκτην βίον μεταδιώκοντες, ώς εί μή λήξουσιν έθελονταί της 95 
τών άλλοτρίων έφέσεως, καί τά οικεία προσαπολέσουσι καί τοις των ι 
πενήτων έκφυσηθήσονται στεναγμοις, ώσπερ έν σφοδροί λαίλαπι χους 
άπό προσώπου γης έκριπίζεται, μάλιστα δέ τό ταϊς ναυσίν έπιτίθεσθαι 

79—80 τ ώ — μάτην: cf. Rom. 13, 4 81 γράφοντας — ίγραφον: cf. Is. 10, 1 
(sensu mutato) 2—3 ώσπερ —Ικριπίζεται: metaphora bibl., cf. e. g. Ps. 17, 43; 
34, 5; Sap. 5, 14 

VA = a, PW, RMDF = b 

69 ταύτα V 69—70 τό περιεστώς έκεΐνον σύμπαν περιβλεψάμενο$ γερούσιον APW 
Bekk 70 στενάξος βύθιον είπεν Ρ βασιλεύουσιν YAW 71 τήν αύτων ίσχύν 
V 73 κακοϊΐ Ρ έβούλοντο V 75 toîs om. V 76 ώς πρός μηδέν όνήσιμον Ρ 
78 καί om. Μ υφάλων : πετρών ύφάλων Ρ Bekk 80 άνόμων θάνατον om. Μ 
82 δεικνύμενοι V: ένδεικνύμενοι Ρ 83 έπεκράτυναν V ούκ: μή Ρ 84 περιΐ-
σταντο V 87 5έ om. VP4« 88 ύποκεκλήρωται R 89 ό άήρ Μ άτελέστα-
τα Μ 92 ποιοΟσι V 2 σφοδρώ V 3 έπιτίθεσθαι om. Α 
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και διαρπάζειν τούς φόρτους, ενίοτε δε καί αύτάς κατατεμαχίξειν τε 
5 και άπογομφοΰν. εϊ τις τοίνυν ύμών άρχήν έκ του ημετέρου κράτους 

χειρίζει, εΐ τις ακινήτων παραλίων κύριος, καταρτισάτω πρότερον έαυ-
τόν, είτα | καί τό ύπήκοον είς δέος το τού θεού καί της έμής βασιλείας 
ύποστολήν καί αιδώ, ή μήν έκ της ψυχής έκζητηθήσεται πολλαπλάσιου 
τό αδίκημα τοΟ την έπαρχίαν διέποντος ή τον άγρόν κατέχοντος, καν 

ίο εΐη αυτός μέν αθώος χερσί καί καθαρός τή καρδία, οί δ' ύποδρηστεύοντες 
έκείνω τήν άθεσμον πρδξιν άποτελέσωσι. λοιμοΟ γάρ μαστιγουμένου 
κυρίου τό ύπό χείρα νουν οΐσει· καί ώσπερ έξομοιοΰσθαι τφ άρχοντι 
φιλεϊ τό άρχόμενον προτέρω δρώντι τά μή έπαινετά έφεπόμενον, ούτω 
καί μαστιζομένω καί άναγκαστώς μεταμανθάνοντι τό κοινή συνοϊσον 

15 έφέψεται τό ύπήκοον κατά πόδας, όσα καί μητρί παΤς. 
"Ινα δέ είδήτε καί τον τρόπον τής έκδικήσεως, ή καθυποβληθήσεται 

ό τής έμής παρήκοος εντολής, έπΐ του ίστοΰ άπαιωρηθήσεται τής νεώς, 
εΐ δέ τούτον παρέσυρε φλοίσβος Θαλάττιος, έφ° υψηλής άγχιάλου άνα-
σκολοπισθήσεται σκοπιάς, μεγίστης τινός και ίθυτενοΰς έκ των έκεΐσέ που 

20 όρέων άποτμηθείσης δοκού, ίν' ούτω καί τοις κατά τά άχανή ναυτιλλο-
μένοις πελάγη περίοπτος εσοιτο ώς λαϊφος έν κεραία προφαινόμενος καί 
ναυαγός έν γ η δεικύμενος καί είς σύμβολον παραλαμβανόμενος του μή 
προβήναι καί εισέτι Θραΰσιν νηών καί των ένόντων αύταϊς προνόμευσιν, 
καθά καί Θεός έν αέρι τό εαυτού τόξον ένέτεινεν είς σημεΐον του μηκέτι 

25 έσεσθαι ύδωρ είς κατακλυσμό ν." 
Καί ό μέν φάμενος ταύτα προς | έτέροις είχε τόν νούν, τον άγαν χα-

ρακτηρίζων παθαινόμενον καί είκάζων τόν μηδ' δλως παραδεξόμενον 
των δοξάντων μεταποίησιν ή ροπή ν φιλάνθρωπον εφ' οίς άπεφήνατο· 
οί δ' άκηκοότες άπολιθωθέντες τω δέει μικρού (πείρα γάρ ήδεσαν ώς ούκ 

30 οίδε παίζειν Ανδρόνικος, ούδ' άλλα μέν έν τοις τοιούτοις φθέγγεσθαι, 
άλλα δέ κεύθειν έν ταϊς φρεσίν), όψέ καί μόλις έν τφ καθεστώτι γενόμενοι, 
έπιστολάς γράψαντες διά ταχυδρόμων έξέπεμψαν τοις των σφετέρων 

10 άθωοξ — καρδίςι: cf. Ps. 23, 4 12—13 έξομοιοΰσθαα — άρχόμενον: cf. p. 104, 31 
24—25 καθά —κατακλυσμόν: cf. Gen. 9, 13 sqq. 30—31 άλλα — φρεσίν: cf. Horn. 
I 313 

VA - a, PW, RMDF = b 

4 κατατεμμαχΙÇetv codd. τε om. VAW Bekk 6 ή post χειρίζει add. Bekk 
8 ζητηθήσεται Bekk 10 μέν suppl. Pm«: τε R 11 μσστιζομέυου RDa c 13 
έπαινετέα έπόμενον Ρ 14 συμφέρον Ρ 15 έφάψεται Μ 17 νηό; WK 18 
κΰμα θαλάττιον Ρ θαλάσσιο; DK (Θαλά)ττιον — άγχιάλου i. r. 10 litt. Ρ 
19 ττή AW 20 κατά τά άχανή: έ$ άχανή Ρ 21 προσφαινόμενος R F 24 
έξέτεινεν V 26 τοιαύτα AW 29 άπολιθωθέντεξ : άττοναυτιάσαντεζ Ρ μικρού 
om. Ρ 30 έν toïs toioútois om. V 32 των ταχυδρόμων R 

18 άγχιάλου om. b Bekk 
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έπιστάταις κτημάτων καί τοις άντ' αύτών διοικοϋσι δημοσίας αρχάς, 
πολλά τούτοις επισκήπτοντες καί παράκλησιν πασαν έπ άγοντες, προσ-
σχεΐν τε και έπαγρυπνήσειν, μήπως ναυαγίω εγκύρσασα ναΟς έσεϊταί τι 35 
πεπονθυϊα δεινόν, εΐ δέ δυνατόν, καί τοις άνέμοις αύτοΐς επιτιμδν ή κατά 
τήν ΑΙόλου μυθολογίαν άσκοΐς τά πνεύματα συλλαμβάνειν, ίνα μή κα-
ταιγίδας έγείρωσι καί τήν άλμη ν διατινάσσωσιν. 

Άμέλει τοι Ικ τοϋδε ούκ ήν όρδν πλοΐον, δ περιπεσόν κλύδωνι παρά 
του των απάντων διηρπάγη τι του φόρτου ή μέρος των καταστρωμά- 40 
των άφήρητο ή καθήρητο τόν ίστόν ή άγκυραν άπεβάλετο ή των δπλων 
τινός εστέρητο μέχρι καί μηρίνθου λεπτής, άλλά πνεύμασι τή χέρσω 
έκπτυόμενα ή χοιράσιν άρασσόμενα πέτραις ή προβόλοις καταρρηγνύ-
μενα ώσεί καί Χαρωνικά ψυχαγωγά ακάτια έκ στομίου άδου άναγόμενα 
ύπεβλέποντο άντιπαρερχόμενα ή | ώς νήες Θεωρίδες άμφιπεριείποντο 45 
καί μεθ' ύποστολής εϊχον άμφιπονούμενον αύτάς τόν πολύν καί λαώδη 
δμιλον καί το χειρίζον τάς άρχάς, μή πού τι κατά χέρσον άπολέσωσιν, 
δ μή κλύδων ήφάντωσεν άλιος. καί ήν άτεχνώς γαλήνη διαγελώσα έκ 
ζάλης καί δεξιάς όντως θειοτέρας άλλοίωσις τό όρώμενον. 

Ούτος άνεκαίνισε μεγίσταις δαπάναις καί τόν παλαιόν ύπόγειον 50 
άγωγόν, δς περί μέση ν εξεισιν άγοράν ύετί ζω ν κάτωθεν ύδωρ ούχ Ιστώς 
καί νοσώδες, άλλ' ήδιον ώς πλανώμενον. καί τόν ποταμόν Ύδράλην 
έπωχέτευσε τω αύλώνι τούτω του ύδατος, ού περί τάςπρώτας πηγάς 
πύργον τε άυωκοδόμησε καί οΐκήματα ήγειρε προς θερινήν διαίτησιν 
έπιτήδεια. καί νυν εκ τούτου ύδρεύονται όπόσοι περί τάς Βλαχέρνας καί 55 
ετι ενδοτέρω τήν οϊκησιν ελαχον. ούδέ γάρ άπαν τό ύδροδοχειον έπε-
σκεύαστο, !να καί κατά μέσην τήν άγοράν έκδίδωσι τό ύδωρ διαυλω-
νιζόμενον· δ γάρ μίτος έκεΐνον έπιλέλοιπε της ζωής. τοσούτον δ' έμέ-
λησε τοις μετ' έκεΐνον άρξασιν, δσοι τέως ές δεϋρο άνάσσουσι, πέρας 
έπιθεϊναι τω κοινωφελεϊ τούτω εργω, ώστε καί ό τοΰτον μεταστήσας 60 

36 τοις — έπιτιμαν: cf. Mat. 8, 26 36—37 κατά — συλλαμβάνειν: cf. Horn, κ 19 
sqq. 49 δεξιάς — άλλοίωσις: cf. Ps. 76, 11 

VA = a, PW, RMDF = b 

33 κτισμάτων R δημοσίας διοικοΰσιν V 34 προύχεΐν R: πραχεϊν M 35 τε 
om. VPN τι om. V 37 τήν τοΰ Αίολου W 38 άλμη ν: βλάβη ν R τινάσ-
σωσιν Pac: διατινάσσουσιν R: διαταράσσωσιν Bekk 39 έκ: κάκ Ρ 41 έπεβάλετο 
Α 44 άκάτια ψυχαγωγικά V 45 θεωρίδες νηες Bekk περιείποντο APW 
46 άμφιπονούμενον—άρχάς: άμφιπονουμένους τούς προσιόντας V 47 που om. 
VAW : πω; Ρ 48 άτεχνώς : άληθώς R 50 ΰπόγεων V : ύπόγυιον AW : ύπόγαιον 
Sc 51 έστός Bekk 52 άλλ' -πλ. Pm«TP: άλλα πηγιμαΐον καί πότιμον Ρ Bekk 
καί τόν : τόν γάρ Ρ Bekk Ύδράλιν Sc 56 της πόλεως post ένδοτέρω add. 
APW Bekk ελαχον: Ιχουσιν V: Ιχοντες R (Οδρο)χεϊον ΡΐΓ : ύδροχεϊον WR 
58 μίτος codd. 60 τούτου R 

33 διέπουσι b Bekk 53 oö — πηγάς : καί περί τάς πρώτας τούτου πηγάς Ρ b Bekk 
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της άρχής άμα καί TT|Ç ζωής * Ισαάκιος τόν τε πύργον κατήρειψε καΐ τάς 
χαριεστάτας οίκήσεις κατέβαλε, φθόνων ώσπερ Άνδρο νίκω της καλ-
λίστης ταυτησί πράξεως. | 

Άναποιών δέ καί τάς πραιτωρίας αρχάς άνδρας λογίμους καί των 
άπό της βουλής αρίστους αΟταις ή ν έφιστων. άλλα καί άδροτάτοις 
έπαίρων φιλοδωρήμασι τεθραμμένους είποι άν τις ταΐς εύττοιΐαις έξέπεμ-
πε, προμηθούμενος έντεΟΘεν του άνεπαχθώς ταϊς πόλεσι στέλλεσθαι καί 
του σφδς έπιμόνως προσανέχειν τ φ ελέω καί τή κρίσει των ταπεινών, 
οί δέ διαρκώς των έπιτηδείων έχοντες (άνά τεσσαράκοντα yàp καί άνά 
όγδοήκοντα νομίσματος άργυρέου μνδς άπεφέροντο) ώσπερ ίερών χρη-
μάτων έφείδοντο ά παρά τίνων καί αυθαιρέτως σφίσι παρείχοντο άνθ' 
ών εκ χειρός δυνάστου έρρύσθησαν ή τίνος άλλως ά/αθοϋ μετέλαβον. 
όθεν δια βραχέος είς πληθυσμόν αί πόλεις Ιπέδωκαν ή τε γή τά έκφόρια 
κατά έκατοστύας άνέδωκε καί όλίγου τά πρός τό ζήν άπεδίδοτο. 

ΤΗν δέ καί τοις κατειπεϊν έχουσι των χειροδικών εύέντευκτος καί 
πρόσωπα μή λαμβάνων ουκ ήρεν darò του δικαίου τό δίκαιον έπ' ϊσης τε 
τω τήυ τύχη ν χθαμαλώ τον καί γένει καί πλούτω σεμνό ν παράγων έπί τό 
κρίνεσθαι άμφοτέρων νουνεχόντως κατηκροατο καί έπέπληττεν Ικανώς 
καί δίκην έπετίθει άνάλογον τω γαύρω καί άδοξοΟντι μετά πένητος 
κρίνεσθαι, εΐ πεφώραται άδικων ή έκθλίβων καί τύπτων πυγμή τόν εγ-
γιστα. 

Ποτέ ου ν καιρού περιέστησαν αυτόν έξ άγροικίας τινές καταβοώντες 
του Δαδιβρηνοϋ Θεοδώ| ρου ώς καταλύσαντος παρ' αύτοϊς εν τω Ιφο-
δεύειν καί πορισαμένου μέν δσων έσπάνιζεν αυτός καί ή υπηρεσία αύτου 
άπασα καί τά όχήματα ξύμπαντα, μηδέν δ ' άπόδομα καταθεμένου έν τω 
μεθίστασθαι. 2στι δ' ό Δαδιβρηνός ούτος, δν ό λόγος έδήλωσεν άνωθεν 
υπηρετήσαι μεθ' έτερων τή του βασιλέως 'Αλεξίου πνιγμονή. δικάσας 
οΟν μετά των άγροτέρων έκεΐνον καί άληθείας εΰρών έχόμενα τά λεγό-

68 προσανέχειν —ταπεινών: quoad sensum cf. Ps. 9, 39; 81, 3; Sir. 12, 5; Is. 11, 4; 
1er. 2 2 , 1 6 80 τύπτων π υ γ μ ή : cf. Is. 58, 4 86 έδήλωσεν: p. 274 ,14 

VA = a, PW, RMDF = b 

62 Άνδρόνικον V Sc καλής W 64 των : TOOS Ρ 64—65 των άπό om. Y 
66 εϊπη P R F &ν τις εϊποι D 68 τοΟ : TOÙS RMF ταπεινών : π τ ω χ ώ ν Ρ 
69 έπιτηδείωΐ W 70 νομίσματα R 71 τίνων: των εδ ποιουμένων V: των εΟ 
πεπονθότων AW 72 μετεσχήκασιν cum W b ser. A 73 âs V 75 εϋέντεγκτος 
A : εύέντεκτοί MDACF 77 καί pr. om. VAW 78 νουνεχόντω; om. Ρ 80 πλήττων 
F Bekk 82 αύτώ R έξ άγροικίας: άγροϊκοι Ρ Sc 83 παροδεύειν Ρ Bekk 
84 έσπάνιζεν: έδεϊτο Ρ 85 π δ σ α P K : om. R 86 Δοδαβρηνός Μ ό: ώξ ό V 
87 ύπουργήσαι Ρ τή τοΟ βασ. μεθ' έτέρων V 88 ίκείνων Bekk 

64 καί alt. om. b 72 μετεσχήκασιν W b Bekk 76 Ιπ ' ίσης τε: άλλ* έπ ' ίση; Ρ b 
Bekk 83 παρά σφίσιν b Bekk 
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μευα αύτόν μέυ δι' άλλακτών έπαίδευσε δώδεκα, τήν δέ των άναλωμάτων 
τιμήν ές τό πολλαπλάσιον έκέλευσε καταθέσθαι τοις επί των χρυσώνων 90 
των βασιλικών. 

Τοσούτον δ' άπεϊχε τήν τότε καί νυν περί δογμάτων θείων κρατού-
σαν κατάστασιν επαινεΐν ή περί θεοϋ τι λέγειν καί άκούειν άεί καινότερον 
ήθελε, καί ταΟτα της ημετέρας σοφίας ουκ άκρω λιχανφ γεγευμένος, ώστε 
καί τφ Νέων Πατρών ΕύΘυμίω (μέγας δ' έν λόγοις ούτος ήν ό άνήρ) και 95 
τω Κινυάμω 'Ιωάννη où μόνον έπέπληξεν εντός της βασιλείου | σκηνής ι 
κατά τό Λοπάδιον διαλεγομένοις περί τής του ,,ό πατήρ μου μείζων μού 
έστι" του θεανθρώπου φωνής, άλλα καί κατά του 'ΡυνδακοΟ ποταμού 
άκοντίσειν χαλεπήνας ήπείλησεν, εΐ μή παύσαιντο ποιούμενοι περί θεοϋ 
τήν διάλεξιν. καί μήν κάκεΐνό γε σημεΐον του μή πάμπαν έκτεθηριώσθαι 5 
Άνδρόνικον* του γάρ λόγου λόγον τιθέμενος où πόρρω τής άλουργίδος 
τούς πατέρας λόγων έτίθετο, άλλ' εγγύς άγων του θρόνου καί δωρεαΐς 
διαθάλπων συχναϊς καί τιμής οΰκουν έλαχίστης μεταδιδούς έδείκνυ 
έαυτόν καί φιλοσοφίαν ούρανοβάμονα ώς μέγα τι χρήμα πλείστου τιμώ-
μενον καί σοφιστήν έγκωμιάζοντα καλλιρρήμονα καί τους νομοτριβείς ίο 
άνδρας περί πλείστου μάλα τιθέμενον. 

92 sqq. : cf. Nie. Panopl. dogm. lib. XXVII : τοσούτον γάρ άπείχε βασιλεύσας 
'Ανδρόνικος του νέοις έγχειρεϊν δόγμασιν ή τά κυρωθέντα μετακινεϊν, καίπερ ούκ ών 
άμέθεκτος τη; ήμετέρας θεοπνεύστου Γραφή;, ώστε καί τω Νέων Πατρών ΕύΘυμίω καί 
τω Κιννάμω ' Ιωάννη — ήν δέ ούτος έκ των λογίων γραμματέων τη s βασιλείου αύλή; — 
μάλα έμβριθώς έπέπληξε διαλεγομένοις περί τής ,,ό πατήρ μου μείζων μού έστι" του 
θεανθρώπου φωνής καί τήν κατά τοΰ 'Ρυνδακοϋ ποταμού, περί δν ώρατο τότε σκηνού-
μενος, άκόντισιν έπηπείλησεν, εΐ μή παύσαιντο περί θεοϋ ποιούμενοι τήν διάλεξιν 94 
άκρ<ρ —γεγευμένος: cf. ρ. 94, 4 2 ό —έστι: cf. "Joh. 14, 28 

VA = a, PW, RMDF = b 

89 πεπαίδενκε V 90 είς W ές τό om. 
V 91 βασιλείων Ρ post βασιλικών add. verba έγραψε δέ καί πρός τινας τών τά 
δημόσια ένεργούντων έπιστολήν Ιχουσαν ούτως. ,, 'Αληθινέ του ψεύδους πρωτάγγελε, 
σύ άσύνετέ μοι Συνέσιε, σύ γαΰρε Γαβρα (σύ — Γαβρά om. Bekk) καί σύ άγοραϊε 
Λαχανά (quae sequuntur habet etiam Sc sub finem huius libri, praemissis verbis: 
εύρηται τούτου καί έπιστόλιον, βραχύ μέν ταϊς λέξεσιν, άλλά μεγάλως αύτοΰ μαρτυρούν 
τήν περί εύθυδικίαν £οπήν καί όπως ήν έραστής μέν καί φίλος δικαιοσύνης τοις δέ á6t-
κούσιν έχθρός καί κατήγορος. Ιχει δέ ούτως) ήκουσται τη βασιλείς; μου (τω βασιλεϊ Sc) 
άδικεϊν ύμδς (σε Sc) τά πολλά, καί (καί om. Sc) ή τό άδικεϊν έάσατε (έασον Sc) ή τό 
ζην · τό γαρ άδικεϊν ύμδς (σε Sc) καί ζην ούτε τ φ θεώ άρεστόν έστιν (έστιν om. Sc) 
οΰτ ' έμοί τω δούλω αύτω άνεκτόν" Β Bekk Sc (cf. Nicetae Choniatae Orationes et 
Epistulae p. IX not. 5) : locum iam del. Grabler 93 καινότερον ήθελεν έσαεί V 
94 γευόμενος W 95 τω: των AM ήν ούτος R 1 Κινάμμω Α: Κινάμω R F 
Bekk 2 τοΰ om. Ρ Panopl. Dogm. Bekk 5 τήν om. W 7 τών λόγων V 
καί om. W 8 έδείκνυεν APW 9 φιλοσοφίας Α: σοφίαν Ρ 9—10 ώς μέγα τι 
χρήμα: μέγα τι χρήμα οΐόμενον καί Ρ Bekk: ώς μέγα τι χρήμα οίόμενον καί AW 10 
έγκωμιάζοντα: θειάζοντα Ρ 10—11 καί alt. —τιθέμενον om. V 10 δμοτριβεϊς 
R 11 πλείστα W 
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Την δέ oí του σκήνους κατάθεσιν Is τον νεών των αγίων τεσσαρά-
κοντα μαρτύρων βουληθείς ποιήσασθαι ως κάλλει κάλλιστον καί μεγέθει 
μέγιστον καί περί το καίριον καί μέσον άνεγηγερμένον της πόλεως άπαν-

15 τα φιλοτίμως τά πεπονηκότα μέρη του τεμένους ύπέλαβε καί τό άπο-
σβεσθέν άυέθαλψεν άγλαόμορφον τήν τε του σωτήρος ημών εΙκόνα Χρί-
στου, δι' ής όμιλήσαί ποτε τω βασιλεϊ Μαυρικίφ λόγος αίρει, πολυτελή 
περιέβαλε κόσμο ν καί την πορφυρά ν μεγίστη ν πλυνόν, ής τοΙς χείλεσι 
φρικώδεις δύο άμφελίττονται δράκοντες εις ολκούς λορδούμενοι, θαύμα 

20 ΐδέσθαι, εκ του κατά τό μέ| γα παλάτιον κηπίου περί την αΰλειον μετή-
νεγκε του νεώ κάκεΐσε τά της όμευνέτιδος αύτοϋ μετακεκόμικε λείψανα έκ 
της του Άγκουρίου μονής, ενθα πρώην έτέθαπτο. εξωθεν δε περί τάς 
άρκτφας καί κατ' άγοράν τετραμμένας του νεώ πύλας επί μεγάλου πίνα-
κος άνέστησεν εαυτόν, ούκ έσταλμένον βασιλικώς ούδέ χρυσοφορουντα 

25 ώς άνακτα, αλλά τινα πόλυτλαν έργατικόν έκ καλαίνου βαφής, ένδεδυ-
μένον άμπεχόνην ες γλουτόν άμφισχιδή καταβαίνουσαν και λευκαϊς 
κρηπϊσι περιστελλόμενον τούς πόδας άναβαινούσαις είς γόνατα καί 
δρέπανον περικαμπές κατέχοντα τή χειρί, βριθύ καί μέγα καί στιβαρόν, 
συμμάρπτον τω έπικλινεΐ σχήματι καί σαγηνεΰον εντός άγαλματίαν 

30 μειρακίσκον εως φάρυγγος καί ώμων προφαινόμενον, έκεΐνα διά τής εί-
κόνος τους παροδεύοντας μυών άτεχνώς καί διδάσκων στηλών καί κύρ-
βεων πασών ύψηλότερον καί τιθείς τοις βουλομένοις ύπόψια, απερ είχεν 
επί τών έργων ήνομηκώς, τον κληρονόμον άπεκτονώς καί τήν αρχήν 
άμα καί τήν άκοιτιν εκείνου έαυτω μνηστευσάμενος. 

35 'Αλλά καί επί κίονος κατά τό χαλκουν μετέωρον τετράπλευρον, εν ώ 
γυμνοί περιβλημάτων μηλοβολοϋσιν αλλήλους "Ερωτες, δ Άνεμοδού-
λιον κέκληται, έαυτόν άναστήσειν έμελέτα χαλκουν, καίπερ τάς εΐκόνας 
τής βασιλίδος Ιένης τής του βασιλέως 'Αλεξίου μητρός, ην διά | πνιγ-
μονής του ζήν άπεξένωσε, πρός γεραιτάτην καί ρικνήν μεταζωγραφών 

13—14 κάλλει — μέγιστον: cf. ρ. 178, 21 17 δι ' — αίρει: cf. Theoph. p. 285, 4 sqq. 
de Boor 28 βριθύ — στιβαρόν: cf. Horn. E 746 36 μηλοβολοϋσιν: cf. p. 140, 77 

VA = a, PW, RMF = b 

12 vaòv PF Bekk 15 ύπεβαλε W 16 του om. M 
17 αύτόν post βασιλεϊ add. V 18 πορφύρεον Ρ 19 άφελίττονται V: άμφειλ-
Ρ: άμφιελ-Bekk άμφειλίττονται—λορδούμενοι i. mg. et r. 15 litt. Ρ κορ-
δούμενοι V 20 παρά Bekk 21 κάκεΐσε : έκεϊσε δέ καί AW 22 του om. WK 
Άγγουρίου AD Κ Sc: Άγκορίου R 23 τοϋ νέω om. V τών αγίων τεσσαράκοντα 
post νεώ add. APW Bekk μεγίστου Ρ 26 άμπ. is : άμπεχόντε; Μ 28 
έχοντα Υ 29 συμμάρπτον: καταλαμβάνον Dm« 33—34 καί — άμα: τη$ άρχήΐ 
Ρ 34 τήνοιη. V 35 Kœràom. Μ 36 οί "Ερωτες Ρ Bekk 37 έπικέκληται YAW 

19 εΐ; — λορδούμενοι om. b 
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μορφήν τον έκ των παριόντων καΐ θεωμένων τό λαμπρόν εκείνο καί περι- 40 
καλλέστατου είδος καί του θαυμάζεσθαι άξιώτατον ΰποβλεπόμενος Ιλεον, 
τάς δέ πλείους καί άπαλείφειν ένδούς τοις Θέλουσι καί μετεγγράφειυ αυτόν 
εν σχήματι βασιλικώ τ η 'Αλεξίου μνηστή σννιστάμενον ή καί καθ' 
έαυτόν ΐδίςι τυπούμενον. 

' Επί πδσιν άνεγείρας κατά τον νεών τών Τεσσαράκοντα μαρτύρων 45 
πολυτελή οικήματα έαυτφ άφώρισεν εις ένοίκησιν, ή νίκα αν άφίκοιτο 
πρός τό τέμενος, μή έχων δ' ουν έκ των προσφάτων καί νεαρών αυτοϋ 
πράξεων καταπάττειν τούς δόμους τω των χρωμάτων συγκερασμφ ή 
ταΐς λεπταϊς καταποικίλλειν των ψηφίδων συνθέσεσιν είς τά προ τής 
βασιλείας έβλεψεν εργα· και ή ν ίππηλάσια και κυνηγέσια ζωγράφου- 50 
μενα, κλωγμός πτηνών, θωϋσμός κυνών, έλαφηβολίαι καί λαγών θη-
ρεύσεις καί χαυλιόδους σϋς διακοντιζόμενος καί ζοϋμπρος διελαυνόμευος 
δόρατι (ζώον δέ ούτος τό μέγεθος ύπέρ άρκτον θυμικήν καί πάρδαλιν 
στικτή ν, κατά τούς Ταυροσκύθας φυόμενον μάλιστα καί τρεφόμενο ν) καί 
βίος άγροικικός καί σκηνήτης καί έστίασις έκ τών θηρευομένων σχέδιος 55 
καί αυτός 'Ανδρόνικος μιστύλλων αύτοχειρί | κρέας έλάφειον ή κάπρου 
μονάζοντος καί όπτών περιφραδέως πυρί, καί τοιαϋθ' ετερα, όπόσα 
τεκμηριάζειν εχουσι βίοτον ανδρός πεποιθότος επί τόξω καί ρομφαία 
καί ϊπποις ώκύποσι φεύγοντός τε τήν ένεγκαμένην δι' οίκείαν αβελτη-
ρία ν ή άρετήν. 60 

Ό δ' 'Ανδρόνικος και εις Δαυίδ άνήγε τά έαυτοΰ καί κατ' έκεινον 
Ιλεγε καί αυτός τά του φθόνου έκδιδράσκειν πάλαι Θήρατρα καί προς την 
άλλοτρίαν πολλάκις μετασκευάσασθαι. ύπεξαίρων δ' έσθ' δπη τά 
έαυτοϋ τόν μεν καθίσαι τών όρίων τής Παλαιστίνης αποθεν βραχύ κατά 
τήν Σικελάν έλεγε καί συγκόπτειν τόν Άμαληκίτην μαχαίρα καί γλίσχρως 65 
άποζήν, ώστε καί τόν Νάβαλ άπεκτονώς ή ν άν, ότι μή ουκ είχε ν άνά 
χείρας τό αϊτηθέν, έαυτόν δέ δι' έθνών τών οστάντων σχεδόν διιέναι καί 

58—59 πεποιθότος — ώκύποσι: cf. Ps. 43, 7; 32, 17; 19, 8 64—65 τόν — Σικελάν: 
cf. 1 Regn. 27, 6 65 συγκόπτειν — μαχαίρα : cf. 1 Regn. 27, 8 sq. 66—67 
ώστε — αϊτηθέν: cf. 1 Regn. cap. 25 67—68 δι' — όνομα: alludit ad Act. 9, 15 

VA = a, PW, RMDF = b 

42 tòs: tous AW πλείστους W έθέλουσι Ap°RDF Bekk: έθέλου AAC?W 
μεταγράφειν R 43 τη τοΰ Άλ. W καί om. Y 46 οίκημα Ρ 47 οϋκοΰν 
καί μή έχων èK Ρ 48 σνγκεράσματι V 49 θέσεσιν Ρ 51 θη ρεύσεις: αλώ-
σει V 52 ζοϋμπος Ρ 53—54 τό μέγεθος post στικτήν transp. V 53 
θυμικήν: μυβικήν AWRDF Bekk: μυθικών Μ 57 όπτών πυρί περιφραδέως 
αϋτά, καί V 58 (Ρομφαία καί τόξω V 59 άβελτερίσν Bekk 63 -τρίαν sscr. 
et πολλάκις i. r. Ρ 64 έαυτοϋ : οίκεΐα Ρ τόν: τούτον V 67 δέ om. 
Μ τών απάντων: πάντων τών êcbcov AP: τών έφων άπάντων Bekk 

49 ένθέσεσιν b Bekk 63 πολλάκις om. b 67 τών om. b ίέναι Ρ b Bekk 
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έπΐ πδσι τό του Χρίστου βαστάσαι καΐ κηρΰξαι άποστολικώς δυομα 
τιμών τε των άνωτάτω μεταλαχεϊν δι' ών διήρχετο καΐ προπεμπόμενον 
άττανίστασθαι. καΐ ταύτα μέν διεξήει μετά ττειθανάγκης ίκανής, όποιος 
εκείνος, καΐ μάλιστα ήν άνδράσιν ώμίλει λόγου καΐ σοφίας μετέχουσιν, 
ετι των πραγμάτων γαληνιώντων και ήρεμαίαν έχόντων κατάστασιν. 

Τά δέ τελευτών αύτώ μελετώμενα, ήδη δέ καί άρχήν λαμβάνοντα 
γίνεσθαι, έσχάτης ή ν άπονοίας άποκυήματα καί παρεληλακότα πασαν 
άττανθρωπίας ύπερβολήν. όρώυ yàp τά μέν της ύπ' έκεΐνον άρχής 
σμικρυνόμενα, τούς | δέ πολεμίους κατά τούς Ιξ δμβρων πλήθοντας πο-
ταμούς καί τάς όχθας ύπερανιόντας τά έν ποσίν έξερημοίίντας καί κατα-
κλύζοντας, κατά βραχύ τε τήν πολιτεία ν έλευθεροστομοϋσαν καί πρός 
αποστασία ν ύποκινουμένην, οίς μή φροντιδοκοπεΐται ύπέρ αύτών, 
άλλ* ώς είς κάρωμα ύπνου κατενεχθείς οΟΘ' όραν οΰτ' άΐειν εχει τά ύπό 
των επιστρατευσάντων έθνών άνομούμενα, ώδίνησέ τε πόνον καί άνο-
μίαν άπέτεκεν. ή δέ ήν τό μή μόνον όσους συνείληφεν έν φρουραΐς Θα-
νάτω ύποδικάσαι καί ούς μέν μαχαίραις άνελείν, ους δέ Θαλάσσης άκον-
τίσαι βυθω, ών δέ άκινάκαις άναρρήξαι τάς γαστέρας καί άλλους άλλως 
ύπεξαγαγεΐν τοΟ βιουν, άλλα καί κατά των συναπτομένων τούτοις πρός 
γένος ήκονηκέναι τό ξίφος· ,,τί γάρ" φησιν ,,δνειαρ, εΐ κόρσης τεμνομένης 
μιας, πλείονα φυήσονται κάρηνα, τοις δέ ούκ έπάγει τις τόν σίδηρον 
σίζοντα; έπαινετέος έν τούτω μάλιστα ό ημίθεος καί ήρως 'Ηρακλής, δτι 
τόν Ίόλεων έπικάοντα είχε καί τό τής "Υδρας παλιμφυές άφανίζοντα." 

"Ενθεν τοι καί έκκλησιάσας τό φίλον σύστημα καί των δικαστών 
όπόσοι χρημάτων ώνιοι καί τήν βασιλικήν περιπαπταίνοντες τράπεζαν 
καθάπερ οί γύπες τά θνησιμαϊα, έκτραγωδεϊ όπόσα έπονηρεύσαντο ' Ιτα-
λοί καί οΐοις κακοίς περιβάλλουσιν έπαρχίας τάς έσπερίας καί &ς παρ-
εστήσαντο πόλεις νόμω πολέμου· καί ήν ούκ άλλοις τήν αΐτίαν τού-
των άνατιθείς, άλλ' οίπερ έκείνφ | άντίφρονες όπόσοι τε τούτοις καθ' 

81—82 ώδίνησε — άπέτεκεν : cf. Ps. 7 , 1 5 88—89 δτι — άφανίζοντα: cf. ρ. 322, 36 
92 όπόσα έπονηρεύσαντο: Ps. 73, 3 

VA = a, PW, R M D F = b 

68 βαστάξαι D 69 άνω R 70 έξηει D 71 ήν: εΙ V : tv M άνδράσιν om. V 
73 τελευτών V : τελευτέον DAC?: τελευταΐον Dp°: τελευτώντι Κρ" Bekk μελετώ-
μενα : μετεχόμενα R 75 έκεΐνου R 78 τε : δέ D 79 άποκινουμένην WN 81 
άνομούμενα: γινόμενα Ρ τε om. Ρ 82 ού τόσον οίκοθεν, όσον ύφ' έτέρων είς (έ$ 
Ρ) τά άτοπα έττοτρυνόμενος post άπέτεκεν add. APW Bekk ή : τά APW : ταύτα Sc 
φρουρά V K 83 άποδικάσαι Μ 85 άποστερήσαι του ζην Ρ 86 δνειαρ om. 
V 87 έκφυήσονται Bekk 88 καί ή ρω; om. D 89 έπικλάοντα RMDF 
άφανίζοντα: άνακόπτοντα V 90 φίλιον cum. b ser. AP 91 περιεπάπταινον V 
92 όσα έπ. ol 'Ιταλοί V 93 έσττερίους Υ 95 άλλ' : άλλά τοΐζ 'Ρωμαίοι* W 
άλλ* — άντίφρονεξ: άλλά "Ρωμαίος τοίΐ έκείνω άντίφροσι Ρ όπόσοι τε : 
καί όσοι Ρ τε : δέ W 

86 έκτμηθείσηΐ b Bekk 90 φίλιον έκείνφ σύστημα b Bekk 93 à$ : δσα$ b Bekk 
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αίμα καΐ εΰνοιαν προσωκείωντο. τούτους yàp την Άνδρονίκου διψδν 
άπώλειαν καΐ πάντα κάλων κινεΐν, εϊ πως της αρχής έκσφαιρισθείη 'Αν-
δρόνικος καΐ πεσεϊται τττώμα παγχάλεπον. μή έχοντας δ' ούν όμως διά 
συνάρσεως ομογενών δούναι τήν δρεσιν πέρατι άλλοτρίαν καΐ νπτερόριον 
είσενεγκεϊν στρατιάν καί ταύτόν άντικρυς δρδν τω των άκρίδων ?θνει, 
αϊ το m/p έκδιδράσκουσαι τοις Οδασιν όπτοπνίγονται. ,,άλλ' où μά τό 
γήρας τοΟτό" φησι ,,χαιρήσουσιν οί φίλεχθροι καΐ πολεμοχαρείς Άν-
¿ρονίκω, αλλ' ô παθεΐν Άνδρόνικον γλίχονται, τοΟτ' αύτοί πρός Άν-
δρονίκου πείσονται. εϊ δέτό μόρσιμον είςαδου δώματα έφέλκεται τον 'Αν-
δρόνικον, αυτοί καθηγήσονται καΐ ύπανοίξουσι ττρότερον τήν όδόν· 
είθ' ούτως έπιπορευσεϊται 'Ανδρόνικος." 

ΤαΟτ' εΙπών καί τό του Παύλου παραφάμενος „ώστε ουχ δ Θέλω 
δράσαιμι άγαθόν, άλλ' δ ού θέλω κακόν, τούτο καί διαπράξομαι, άν-
τιστρατευομένων μοι τών έναντίων καί αίχμαλωτιζόντων είς τά παρά 
προαίρεσιν" Θεραπείαν έζήτησε του κάκου, άράντων δέ τήν φωνήν τών 
έκ της φατρίας έκείνου πάντων καί μέγα κραξάντων αίρειν αυτούς εκ τής 
γης καί φείσασθαι μηδενός κυρουται ή τών όλων άφάντωσις, δσους τε 
είχε συνειληφώς έν φρουραΐς καί δσοι τήν υπερορίαν κατεκρίθησαν, καί 
τό Θεραπευτικόν τούτων καί συγγενές, καί δή τόμος εύθύς έδέχετο τά 
ύττοτυπού|μενα, ύπαγορεύοντος του πρωτασηκρήτις, άμφιπονουμένου 
του έπΐ τών δεήσεων, του δέ πρωτονοταρίου του δρόμου ταϊς φωναϊς 
άλαλάζοντος. τά δέ όνόματα τούτων καί νυν παρείσθω μοι καί τών 

2 πάντα — κινεΐν: cf. Greg. Cypr. L. 3, 4; Macar. 
7, 4; Apost. 13, 88 5—6 ταύτόν — άποπνίγονται: cf. Horn. Φ 12—14; Eust. 6, 
16 12—15 ώστε—προαίρεσιν: cf. Rom. 7,19 et 23 

VA = a, PW, RMDF = b 

1 προσωκείωνται Ρ τούτοι; DF φησι post γάρ add. APW 
2 καί: άλλά καί V: άλλά W εΐπερ V: όπως Ρ 3 χαλεπόν V σφίσι 
post όμογενών add. APW Bekk 5 έπενεγκείν V Sc 6 έκδιδράσκουσαι : έκδι-
δράσκουσι RM: άλυσκάζουσαι VAW 7 καί — Άνδρονίκω om. V 8 πρός: 
παρ' Ρ 9 is D έφέλκεται: κατασπδ Ρ 10 ύπανοίξονται R 11 έπιπο-
ρεύσεται Μ 12 φάμενος Μ τοΰτο post θέλω add. Bekk 13 δράσαιμι: 
ποιήσαιμι VAW (ού γάρ δ θέλω ποιώ άγαθόν, άλλ' δ ού θέλω κακόν τοΰτο πράσσω 
Rom. 7,19) 13—14 άντιστρ. καί αίχμαλωτιζόντων με τών έναντίων V 14 
αίχμαλωτιζόντων: μεθελκόντων AW 14—15 αίχμαλωτιζόντων — προαίρεσιν: 
μεταφερόντων είς τά άθέλητα Ρ 16 έκείνου φατρίας Bekk 16—17 αίρειν — 
καί om. V 20—21 πρωτασηκρήτις — πρωτονοταρίου: ό πρωτασηκρήτις (άση-
κρήτις Α) ήν ό Σκυλλίτζης (Σκυλίτζης Ρ) Γεώργιος, ó έπΐ τών δεήσεων ó Πα-
τρηνός Κωνσταντίνος καί (καί om. Α) ό πρωτονοτάριος ό Άπλούχειρ Μιχαήλ, 
6 πρώην κριτής τοϋ βήλου (ό — βήλου om. Ρ) Am« Pm« 20—21 άμφιπ. — δεήσε-
ων: καί τοϋ έπΐ τών δεήσεων άμφιπ. καί V 21 καί ante τοϋ pr. add. W 
πρωτονοταρίου: άνωτέρου R 

9 τόν: καί b Bekk 13 τούτο διαπραξαίμην b Bekk 
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καθεξής ομοίως συμπραττόντων, δσοι τόν περί του κενοί) δοξαρίου 
τρέχοντες ώρακίων τότε καί ώρρώδουν Άνδρόνικον· ών πρωτοστάτης 

25 ήν καί ταξίαρχος ό Άγιοχριστοφορίτης Στέφανος, τω του φθέγματος 
βροντώδει καταδουπών τά ανάκτορα καί καθά τι ρεύμα ποτάμιον όξύ 
κοχλάζων καί παρασύρων τό δοκοΟν Άνδρονίκω ύπεύθυνον. 

Είχε δε τά ύπομνηματιζόμενα ούτωσί πως της φροιμιάσεως· 
,,ΘεόΘεν κινηθέντες καί ούκ έξ ορισμού του κραταιού καί άγίου ήμών 

30 αύθέντου καί βασιλέως ψηφηφοροϋμεν καί άποφαινόμεθα συνοΐσον 
είναι κοινή καί Ιδία λυσιτελές Άνδρονίκω τω σωτήρι 'Ρωμαίων άρδην 
άπολωλέναι οίπερ ως αυθάδεις καί στασιώδεις συλληφθέντες φυλακαϊς 
ενείργνυνται ή την άλλοτρίαν οίκεΐν άφωρίσθησαν, συσχεθήναι δέ καί 
τούς τούτοις προσήκοντας καί καθ' αίμα συναπτομένους καί θανάτω 

35 πάντας ύποβληθήναι· ούτω yàp ôtv καί Άνδρόνικον γένοιτο, τον 
αγαθή τύχη 'Ρωμαίων τά της βασιλείας σκήπτρα διέποντα, βραχύ τι 
γοϋν άναπνεϋσαι, ταϊς κοιναϊς φροντίσι βαλλόμενον καί τάς των επι-
βούλων κακογνωμοσύνας ύποβλεπόμενον, καί αύτούς δέ τούς αλλοεθνείς 
Σικελιώτας δσαί ποτε παλινωδίαν, μηδένα ετι τόν αύτοϊς ύφηγούμενον | 

40 έχοντας όπόσα χρήναι κατά 'Ρωμαίων ποιεϊν. πάντες γαρ ούτοι 
σνσχεθέντες καί τούς όφθαλμούς έξορυχθέντες άμεταθέτως εχουσι της 
κακονοίας καί ούδείς έστι του λοιπού τρόπος ό σωφρονίσων αύτούς, 
μόνη δέ ή του ζήν ύπολείπεται στέρησις, ήν ώς τελευταίαν καί σώτειραν 
άγκυραν δει ή μας έπιχαλδν τοις κακόφροσιν, οΐ τοσούτον είσι φρενοβλα-

45 βεϊς τε καί αποτρόπαιοι, ώς προς κέντρα λακτίζειν καί μή συνιέναι δλως 
ώς καθ' έαυτών οΐ λασιόκωφοι την μάχαιραν θήγουσιν." 

Οΰτω μέν ου ν καί τοιαύτα, ώς εκ πολλών ολίγα είπεΐν, διεξήει τό 
άθεσμον έκεϊνο θέσπισμα, εφεξής δ' ό των συλληφθησομένων καί τε-

36 άγαθή τύχη 'Ρωμαίων: cf. Nie. Or. 4, 17 43—44 τελευταίαν—άγκυραν: 
cf. Diogen. 5 , 2 9 ; Karathanasis 149 45 π ρ ό ς — λακτίζειν: cf. Pind. Pyth. 2, 
94 sq.; Aesch. Ag. 1624; Act. 2 6 , 1 4 

VA = a, PW, RMDF = b 

23—24 περί της οίκείας δόξης τρέχοντες V 24 τότε om. VP a c 25—27 τω — 
ύπεύθυνον om. V είσερχόμενος έν τώ παλατίω καί δια νεύματος μόνον κινών τά 
πάντα, καί φυλακίζων ους ήθελε καί διέκρινεν Β 27 ύποσύρων AW 28 είχον 
V 29 ούκ om. V κρατοΰ P R : abbrev. W Kporratoö καί om. 
D 30 αύθέντου καί om. A P R D F καί alt.: τε καί APP«W Bekk 
31 καί post είναι add. V 31—33 άρδην όλωλέναι τούς αύθάδεις καί στασιώδεις οί 
συλληφθέντες φυλακαΐς ένείργνυνται, Ιτι γε μην τούς ύττερορισθέντας Ρ 35 ύπο-
ληφθήναι R 39 Σικελίας Μ 40 χρή Ρ Bekk 40—41 πάντες γ ά ρ ούτοι : οί 
μέν γ ά ρ τούτων Ρ 41 καί: οί δέ καί ΑΡ 41—42 της κακονοίας: καί πάλιν της 
προτέρας προθέσεως Ρ 42 αύτούς om. Υ : τούς κακοτρόπους Ρ 44 δει ή μας : 
χρεών Ρ 45 τε om. V 46 ώς om. Ρ 48 καί : ώς W 

27 Άνδρονίκω om. W b 
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θνηξομένων κατάλογος ή ν. ύττεδηλοΟτο δέ καί ό τρόπος, καθ* δν άποθνή-
σκειν έκαστος ή μέλλον. 50 

'Εγώ γοΟν καί τάς αλλας μέν των άνδρών τουτωνί πράξεις διά Θαύ-
ματος τίθεμαι καί ανοσίας παντάπασιν ήγημαι, την δέ νυν άφηγουμένην 
καί λίαν ύπερεκπέπληγμαι και θαυμάζω, πρός τί περατωθησόμενον ταύ-
την Ικύρωσαν ή πώς ποτε κρίνοντες την έαυτών μιαιφονίαν προσηπτον 
βεφ καί κίνησιν θεόθεν άνερυθριάστως ώνόμαζον ήν ό άρχήθεν άνθρω- 55 
ποκτόνος σκέψιν αύτοϊς υφηγήσατο, εξόν έτέρως προοιμιάζεσθαι καί 
μή άναιδώς ούτω καί άπεριβομβήτως φθέγγεσθαι, μηδέ γυμνή κεφαλή 
τό θείον συκοφαντεΐν ώς χαϊρον αίμασιν, δ πρώτως είς τό είναι τον 
άνθρωπον εκτισε μή πεποιηκός θά|νατον καί ου ένώπιον φωνή αίματος 
"Αβελ βοςί καί δ διαρρήδην κέκραγε μή βούλεσθαι τον του αμαρτωλού 60 
Θάνατον ώς τό έπιστρέψαι αυτόν καί ζήσαι. 

Καί oi μέν ούτω παντός άπώλειαν καταψηφισάμενοι τόν σύλλογον 
διέλυσαν 'Ανδρόνικος δέ τάς επί ταΐς πράξεσι ταύταις ταϊς μυσαραϊς 
εκτιθεμένας δικαστικός ψήφους άνά χείρας δεχόμενος έφύλαττεν εν φω-
ριαμω άσφαλώς, ούκ οίδ' δ τι διανοούμενος, οΐμαι τό έσόμενον προσκο- 65 
πούμενος καί δεδιώς φόβον, δς έπήλθεν αύτω μετέπειτα, συσχεθείς γάρ 
καί λόγους ών διεπράξατο παρά των συνεληλυθότων είσπραττόμενος 
έαυτόν άπηλλοτρίου των γενομένων, εφ' οίς τινας παρελύπησεν ή κα-
κώσεσι σωματικαΐς καθυπέβαλε, καί τους μέν δικαστάς εφασκε καί τήν 
γερουσίαν άποφαίνεσθαι τάς τιμωρίας, ας υπέστησαν καί οποίας πε- 70 
πόνθασιν οί προσκεκρουκότες αύτω πρό της άρχής καί κατά τήν βασι-
λείαν αύτήν, αύτόν δέ ταΐς εκείνων γνώμαις ύπηρετειν (μηδέ γάρ είκή 
φορεΐν τήν μάχαιραν) καί χραυ τήν χείρα είς πέρας ών άπεφαίνοντο. 

Τότε δ' ούν τήν έξενεχθεΐσαν ψήφον πληρούν έπεβάλετο, πρός ήν ό 
υιός αύτοΰ ό σεβαστοκράτωρ άττεπήδησε Μανουήλ, εΙπών μηδαμώς 75 
συντίθεσθαι πράξει, ήτις μή καθ' όρισμόν τελείται βασιλικόν, ώς οί 
θεσπίζοντες ττροαναβάλλονται, καί άλλως δέ μή άνασχέσθαι όπωσουν 

55 ό — άνθρωποκτόνος : cf. Joh. 8, 44 57 γυμνή κεφαλή : 
ei. Greg. Cypr. 1, 81; App. prov. 1, 85 59—60 οΰ — βοςί: cf. Gen. 4, 10 60—61 
δ —ζήσαι: cf. Ez. 33,11 72—73 μηδέ — μάχαιραν : cf. Rom. 13,4 

VAP (ab 49 κατάλογος) = a, Ρ (usque ad 49) W, RMDF = b 
49 ήν κατάλογος Bekk 49—50 έκαστος 

άποθνήσκειν VAW 50 έκαστοι Bekk έμελλον V: ήμελλεν AW 51 τάς om. 
Α τουτωνί των άνδρών AW τούτων D 52 άττόφασιν post άφηγουμένην add. 
APW Bekk 53 ύττερεκπλήττομαι V 56 προοιμιάσασθαι D 57 γυμνή τη κε-
φαλή Bekk 60 δ: ή RF 62 έκεΐνον post σύλλογον add. APW Bekk 63 
ταϊς ora. R 64 φοριαμώ VAWRMD : φοριασμω Ρ 65 δέ post οΐμαι add. APW 
Bekk προσκεπτόμενος APW Sc 68 γινομένων A 70 άποφέρεσβαι A 71 
ττρός R 72 έαυτόν APW έκεΐνου A 73 τη χείρα W 74 δ'οΰν: δη Μ 
75 άττεδήμησε R 77 μηδ* Α άνέχεσθαι V 
50 έκαστος om. b 57 άπεριθαμβήτως Ρ b Bekk 
22 van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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ποτε όητόφασιν οίκειώσασθαι ύπό κρίμα θανάτου τιθεΐσαν σχεδόν τό 
Πανρώμαιον καΐ μή μόνον άφανί| ζούσαν όπόσοι ' Ρωμαίων προήλθοσαν, 
άλλα καΐ των έξ ë9vouç ούχΐ βραχεί διαφθείρουσαν εις γάρ άπειρον 
άποτελευτήσειν την τελευτήν, του μέν διά τόνδε συλλαμβανομένου τε 
καΐ άναιρουμένου, κάκείνου μή άπόλιδος ευρισκομένου μηδέ φυέντος από 
δρυός, άλλ' έκ πατρός καΐ μητρός, ή καΐ έξ άγχιστείας τό συνοπττόμενον 
είς γένος καί τό φίλιον άναφαίνοντος. 

ΚαΙ δή άπό διαταγμάτων βασιλικών, άρχήν δεξαμένων τό δικαστι-
κόν τοΰτο γνωμάτευμα, ή μέλλον ώς πρόβατα σφαγής είς εν συνάγεσθαι 
άθροισμα οί έν διαφόροις έπαρχίαις έκτοπισθέντες καί ol ταΐς όπουδή-
ποτε καθειργνύμενοι φυλακαΐς, ώστ' ύφίστασθαι έκαστου θάνατον, είς 
ôv άφώριστο, εΐ μή κατά τόν προφήτην είπεΐν τήν οίκείαν μάχαιραν 
έπέβαλεν ό θεός έπί τόν άποστάτην δράκοντα, τόν σκολιόν, τόν έν τοις 
Οδασιν ύποφεύγοντα τη καθύγρψ ταύτη, ώς έδειξε, βιοτη καί μηδέν 
ίπτέρ τά όρώμενα καί βίον τόν ήδονικόν φανταζόμενον. 

Συνέβη δέ τι καί ετερον είς τήν τοσαύτην αύτόν έκτραχηλίσαν άνο-
σιότητα. όρων γάρ άπανταχόθεν στενά oi τά πράγματα καί τους έκ 
Σικελίας όσον ούδέπω κατά κεφαλής αύτω έπιστησομένους καί ώς 
έκατογκέφαλον Τυφώνα καταπιέσοντας, τούς δ' έντός τόν αύτου θάνα-
τον διψώντας έπισκοπήν τε ήγουμένους Θεοϋ καί λύσιν δοξάζοντας τών 
κακών I τήν αύτου άνάλυσιν έκ του σώματος, καί τήν ¿ατό του θείου 
δέ ύφορώμενος έγκατάλειψιν, οΐς πολυτρόπως τό ύπερέχον έδάμασε, καί 
ταϋτα διατεινόμενος έκ της αύλής είναι Χρίστου καί τό αυτό γένος τοις 

82—83 
μή — δρυός: cf. Horn, τ 163 86 πρόβατα σφαγής: Ps. 43, 23 89—90 τήν — 
σκολιόν: cf. Is. 27, 1 91 τη — βιοτη : cf. Nie. Or. 125, 23 5 έκ — Χρίστου: cf. 
Joh. 10, 16 

VAP = a, W, RMDF = b 

78 σχεδόν : μικρού Ρ 79 παρρώμαιον V μή om. R 80 τών om. Ρ : τούς D F 
Bekk έβνών A P W Bekk 81 τόδε V ξυλλαμβανομένου Bekk 83 καί pr. : ή 
Ρ καί alt. om. V : γοΰν Ρ Bekk 84 elç om. M 85 δεξάμενον Ρ Bekk 86 
Ιμελλον V 87 ot alt. om. RMDF 93 τήν om. Ρ 94—95 έκ Σικελίας: 
Σικελιώτα$ν 95 α ϋ τ ο ϋ Α Ρ Bekk 1—2 διψώντας Θάνατον W 2 δόξαντας V 
2—3 τών κακών: συμφορών V 3—19 ένάγεται. . . άποτροπαίου ( = b). έφίησι 
νυν έαυτόν όλον τοίς άμυδρώς τοις ΰδασι τεκμαιρομένου τά έσόμενα καί ιτρολέγουσι Sc 
5 του Χρ. V 

88 ώστε Ικαστον ύφίστασθαι Ρ b Bekk 89—92 εΐ — φανταζόμενον : εΐ μή τοιάδε θεός 
ήκύρωσε διαβούλια, έξ άνθρώπων τόν άνδρα (άνδρα : Άνδρόνικον W) δέμενος W b 93 
τοσαύτην . . . άνοσιότητα: τοιαύτην . . . ένθύμησιν W b Bekk 95 κατά — αύτω 
om. W b 95—1 καί — καταπιέσοντας om. W b 3—9 καί —Ιλεούμενος : ένά-
γεται παρά τών ο!κε<ων είς τήν τών έσομένων πρόγνωσιν δι' ίργασίας άποτροπαίου, 
καίπερ ταΐς τοιαίσδε πράξεσι μηδ* δλως πρότερον προσέχων τόν νουν, άλλ' ώς άθεμί-
τους (άνοσίους W) άποτρεπόμενος W b 
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έκθλιβομένοις λαχών, πρός τήν δια θωπείας είτε καΐ θεραπείας των ένα-
γών δαιμόνων πρόγνωσιν των μελλόντων όρμφ, καθά καΐ ό παλαιός 
έκεΐνος Σαούλ είς τάς έγγαστριμύθους ύστερον έβλεψεν, άς έδίωκε πρότε-
ρον τό θείον έαυτω ίλεούμενος. 

ΚαΙ δή τήν θυτικήν καταργηθεΐσαν πάλαι όρων καί τήν διά ταύτης 10 
δήλωσιν των έσομένων τεθνηκυΐαν καί άφαντον ήδη παντάπασιν, ωσαύ-
τως καί τήν δι* όρνίθων περιεργίας πάλαι άποπτδσαν έξ όρίων 'Ρωμαϊ-
κών ένυπνιασμούς τε καί κληδονισμούς, μόνους δέ τούς διά πλυνών καί 
λεκανίδων φενακομάντεις περιλειπομένους καί τούς όσοι τάς των άστρων 
θέσεις περισκοπεύουσιν, ούχ ήττον πλανώ ντες ήπερ πλανώμενοι, τήν 15 
μέν άστρονομίαν τ ω τέως ώς συνηθεστέραν καί άξυμφανώς τά μέλλοντα 
ύπεμφαίνουσαν ύπερέθετο, όλον δ' έφίησιν Ιαυτόν οϊπερ ώς είπείν έν 
ύδασι τεκμαίρονται τά άδηλα καί ώς οΐά τινας άκτινας ήλίου παραυ-
γαζούσας Ινδάλματά τινα των έσομένων παρυφιστώσιν ένθένδε. 

Αύτός μέν ούν παρεϊναι τοις | τελουμένοις άπείπατο, έκκλίνων, ώς 20 
Ιοικε, τήν κωτίλον φήμην, ή τά έν κρυπτώ δρώμενα διορα καί τίθησι τοις 
δπασιν έκφορα, άνατίθησι δέ τήν μυσαρά ν ταύτη ν νυκτεργασίαν τ ώ 
Άγιοχριστοφορίττ) Στεφάνω, οϋ πολλάκις έμνήσθημεν. ó δέ τόν Σήθ 
παραλαβών, έκ βούπαιδος τετελεσμένον τά τοιαδί καί τούτων ένεκεν 
έκκοπέντα τάς κόρας παρά του βασιλέως Μανουήλ, ώς έν τοΤς περί 25 
έκείνου λόγοις είρήκαμεν, έρώτησιν τίθησι δι' ών εδρασεν (όσα έμοί μέν 
γνώναί τε καί είπείν οϋχ ήδύ, μαθεΐν δ' έτέρωθεν εξεστι τοΤς βουλομέ-
νοις) εΐδέναι, ός έστιν ó μετά τόν βασιλέα άρξων Άνδρόνικον ή καί παρα-

7—9 καθά — Ιλεούμενοζ : cf. 1 Regn. 28, 3 sqq. 21—22 τήν — έκφορα : cf. Schol. 
ad Horn. Β 93 23 έμνήσθημεν: ρ. 274,13; 293,10—19; 314, 48—50; 336, 25—27 
26 είρήκαμεν: ρ. 147, 81—95; 149, 30—32 

VAP = a, W, RMDF = b 

6—9 διά δαιμονικών πράξεων πρό$ λεκανο-
μαντείας όρμδ καθώ$ καί Σαούλ . . . . ίνόγεται δέ etç τήν τοιαύτην μυσαράν πρδξιν καί 
των μελλόντων πρόγνωσιν παρά των οίκείων αύτοϋ δι' έργασία; άποτροπαίου καί 
πονηρδί καί ταύτα πρότερον μηδόλως ϋχων eIs τά τοιαύτα τόν νουν αύτοϋ, άλλ' cos 
ávoaías καί πονηρά^ ττράξείζ φεύγων ταύταξ καί άποτρεπόμενοί Β 8 δεδίωκε V 
10 καταργ. πάλαι: πλείστοι* Ιτεσι καταργηθεϊσαν Ρ πάλαι om. W 11 καί 
άφαντον om. V 12 περιεργίαν V 13 καί alt. : τε καί V 14 ψενδομάντεΐΐ V 
15 κατασκοπεύουσιν V 17 ύποφαΐνουσαν ύπερτίθεται V 17—18 έφίησι δ ' 
όλον έαυτόν toís άμυδρώζ έν ύδασι τεκμαιρομένου τά έσόμενα APW 18—19 καί — 
έκεΤθεν omisso ώς, cum W b ser. AP (vide infra) 20 oöv om. D 21 ήν V 24 
τετελεσμένον: πεπαιδευμένον PW τοιάδε W ένεκα AW 26 είρήκειμεν VA 
μέν om. A 27 τε om. PW έτέρωθι A 

17—19 έφίησι δ' δλον έαυτόν, τοις οΐτινεζ άμυδρώΐ έν τοϊς πλυ-
voîç (TOÎS πλυνοϊζ : ταΐ$ πλυνοΐξ ύδασι Bekk) τεκμαίρονται τά έσόμενα καί ώζ (d>s om. 
W) οία . . . Ινδάλματα των έμπροσθεν έκεΐθεν ένοπτρίζονται (όπτρίζονται Μ: λαμβά-
νοι/σι APW) W b Bekk 20—22 έκκλίνων — Ικφορα om. W b 22 άνατίθησι 
τήν νυκτεργασίαν ταύτην τω W b 
2 2 * 
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λύσων αυτόν της αρχής, τό δέ πονηρόν αποκρίνεται πνεύμα, ή μάλλον 
30 άμυδρώς ώς έν ύδασι, καί τούτοις θολεροίς, παραδείκνυσι των πρώτων 

γραμμάτων τινά Μσαάκιον νοεϊν ύττεμβάλλοντα, ούχ άπαν ξυνθέν τό 
όνομα, αλλά σίγμα προφήναν όποιον τό της σελήνης ήμίτομον, καί τού-
του όπισθεν προσδιατυπώσαν Ιώτα, εις τό άξυμφανές άγον έντεϋθεν τό 
μάντευμα καί οϊον του έσομένου προκέντημα, ή άληθεστέρως ειπείν, δ 

35 μή ακριβώς ήπίστατο, τοΟτο τ ή άσαφεία ύπομελαΐνον τό πολυμερές την 
κακίαν νυκτινόμον δαιμόνιον, τόν του ψεύδους έκτρεπόμενον ελεγχον. 
ώστε καί 'Ανδρόνικος "Ισαυρον ΰπετόπασεν, εξ ών ήκουσε, τά όφθέντα 
σημαίνειν καί | τούτον είναι ίσχυρίζετο τόν Κομνηνόν Μσαάκιον, δς 
της Κύπρου κατετυράννευσε και δν ένήγετο ύποπτεύειν ένδελεχώς ώς 

40 διάδοχον της αρχής, επειδή καί Μσαυρίας άπάρας εις Κύπρον άφίκετο, 
κακοεργός ώς οΰπω τις ετερος καί φθοροποιός Τελχίν καί θάλασσα πελα-
γί ζούσα συμφοράς ή γοϋν Έριννύς έπιμανεϊσα τοις πρώην ευδαίμοσι τής 
νήσου ταύτης οίκήτορσι* συμπαθητιώ yàp êv ρήμασι τοις è ν πράγμασι 
πεπειραμένοις του κοινή συμπεσόντος εκείνοις κακοϋ. 

45 Άγασάμενος δ' 'Ανδρόνικος τόν χρησμόν ,,μή ερώτα" είπε ,,μόνον 
τόν διαδεξόμενον, άλλά πρόσθες καί τόν καιρόν." γενομένης ουν καί περί 
του καιρού έρωτήσεως, έμπεσόν και ψόφησαν τω ΰδατι τό μερικόν καί 
γεωχαρές πνεύμα έφοίβασε δι' έπασμάτων, όποια μή εκφαίνειν χρεών, 
ώς έντός τών ημερών τής υψώσεως του σταυρού, ήν δέ άρχόμενος ό 

50 Σεπτέμβριος μήν, ότε ταϋτα εγίνετο. ώς δέ ήκηκόει καί τά περί τής 
δευτέρας 'Ανδρόνικος πεύσεως, αηδές τι καί διεψευσμένον μειδιάσας καί 
άτεχνώς σαρδόνιον καί εΙπών ώς λήρος ό χρησμός ούτος (που γάρ δυ-
νήσεται Ίσαάκιος Κυπρόθεν καταπλεϋσαι διά μετρίων πάνυ τουτωνί 
ήμερών καί καθελεϊν αυτόν τής άρχής;) ούδ' όλως προσέσχε τοις 

5 1 — 5 2 μειδιάσας . . . σαρδόνιον: cf. Zenob. 5, 85 ; Karathanasis 76 

V A P (usque ad 32 σίγμα) = a, Ρ (ab 32) W, R M D F = b 

29 f| om. Υ μάλιστα A P W 30 άμυδρώζ — θολεροΐζ om. 
W 3 0 — 3 1 τ ώ ν — τ ι ν ά : τά (sscr.) τών ττρ. γρ. V 31 υποβάλλοντα W K U 
32 προφηναν: προϋποθέμενον P W B e k k 33 προσδιατυποΰσαν V : διατύπωσαν 
A P W B e k k : προδιατυπώσαν D a c F K N 35 ή άσαφεία W 36 νυκτινόμενον 
A«c? ρ 37 καί om. P a c W ήκουε V 38 ύττοσημαίνειν W διισχυρίζετο 
A P W 39 κατετυράννησε V 41 φεϋ post κακοεργός add. V A 42 συμφο-
ρών V A a c 43 συμπαθητιώ — ρήμασι om. V 45 μόνον om. V 4 7 — 4 8 έμ-
πεσόν — πνεϋμα suppl. P m e 47 μερικόν : άερικόν Ρ B e k k 48 Ιμφαίνειν P W 
50 Σεπτέβριος A R M K N U : abbrev. P W D F άκηκόει V 51 ώς post πεύσεως 
add. Μ 52 σαρδώνιον P W D 

30—31 διαχαράττει τών (πρώτων ex a add. D 8) 
γραμμάτων τινά Μσαάκιον έυνοεΐν (νοεϊν W ) W b B e k k διασημαΐνειν b B e k k 
40 ούτω post διάδοχον add. b B e k k 4 7 — 4 8 έμπεσόν — πνεύμα om. W b 48 
πεφοίβασται P W b B e k k 53 τι (τοι F ) post πάνυ add. Ρ b B e k k 
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είρημένοις. φήσαντος δέ του Ά π ο τ υ ρ δ 'Ιωάννου (ήν δ ' ούτος κριτής 55 
του βήλου παρ' Άνδρονίκου προβεβλημένος καί θερμός διά τοϋτο των 
σύτοΟ Θελημάτων υπηρέτης) ώς δει συλληφθέντα εξ ανθρώπων γε-1 
νέσθαι τον Ίσαάκιον "Αγγέλου, μήπως εϊς τοίίτον άφορώσι τά του 
μαντεύματος, αυτοί δέ τά πόρρωθεν φαντάζονται τά εν ποσίν υπερβαί-
νοντες, ούδ ούτω τ ω χρησμωδήματι εθετο. τούναντίον μεν ου ν καί 60 
μωκίαν κατέχεε του Άποτυρδ, εΐ τοιαύτα όλως φαντάζεται Ίσαακίου 
Ινεκα του Αγγέλου, έξουθενών άμα ές μαλακότητα ήθους τόν άνδρα καί 
προς ουδέν κατόρθωμα τούτον ένδέξιον είναι διατεινόμενος · ήγγιζε γάρ 
τό μόρσιμον καί ήν τό θείον αυτοΟ συνετώτερον. 

Πλήν θερμουργός ών ό Άγιοχριστοφορίτης Στέφανος καί του κυ- 65 
ρίου βασιλέως παντοίως κηδόμενος τόν ' Ισαάκιον προσέθετο συλλαβεϊν 
καί πρώτα μεν ενείρξαι φυλακή, είτα και θανάτω ύπαγαγεϊν, ώ αν 'Αν-
δρόνικος δοκιμάσειεν. ούκουν είς τήν οΐκίαν Ίσαακίου παραγενόμενος, 
εγγύς ούσα ν της μονής της Περιβλέπτου, περί δείλη ν τής ένδεκάτης του 
Σεπτεμβρίου μηνός του έξακισχιλιοστοϋ έξακοσιοστου ένενηκοστου τε- 70 
τάρτου έτους, καί τήν αύλειον εΐσελθών έπέταττεν Ίσαακίω κατελθεϊν καί 
επεσθαί οί, ενθα άν προάγη. του δέ ώς εΐκός άναβαλλομένου, ότι καί 
μόνον όφθείς εκείνος κακόν εσχατον συλλελόγιστο, ό δέ καί βίαν προσ-
επήγε καί τοις συνοϋσιν έπετίμα μή καί πρός τήν πρώτην άναβολήν 
άπτομένοις αυτοΟ των τριχών καί λαζομένοις έκ | του γενείου καί άτί- 75 
μως του δωματίου κατάγουσι καί άπάγουσιν επί κεφαλήν ώθούμενον 
καί τυπτόμενον είς ήν αν αυτός καθηγήσεται κάθειρξιν. 

Καί οί μέν όπαδοί πρός τοις έπιτεταγμένοις ήσαν· ò δ ' Ίσαάκιος τήν 
θήραν Ιδών άφυκτον καί άνυπεξάλυκτον τήν σαγήνην, ήν εφήπλωσεν 
ό έπελθών έκείνω άσπαλιεύς, καί ήδη συνέχουσαν, ού δειλανδρεϊ ούτε μήν 80 
φιλοψυχεϊ, άλλ' ώς τεθνηξόμενος προτίθεται μαχέσασθαι, εί πως ουχί 

70 revera a. 6693 ( = 1. 9.1185—31. 8. 1186) 

VA - a, PW, RMDF = b 

55 τοΰ — Ιωάννου: των παρεστώτων τινός P W : 
των παρεστώτων τινός suppl. ante τοΰ 'Απ. Ίω. A m « τοΰ 'Απ. Ίω. suppl. 
pmg ΆποτυρΙα Α : Άποτηρδ Κ Ν : άπό Τυρδ constanter B e k k 56 βε-
βλημένος Α 5 6 — 5 7 καί — υπηρέτη; suppl. P m « 58 όρωσι W 59 πόρρω 
A P W 60 ούτω V B e k k : ούτως rei. 61 Ά π ο τ υ ρ δ : είπόντος P W 6 2 άμα: 
μάλα V καί εΙπών άφελώς ούτωσίν, άλλά καί άνθρωπος post άνδρα add. V A 63 έν-
δέξιον είναι τούτον V 65 θερμός R ό om. W 66 προέθετο V 67 πρώτον 
V A φ αν: εΐ VA» 0 68 οΐκίαν om. Μ Ίσαακίου οΐκίαν Α 69 ια' A P W 
70 Σεπτ. cf. ρ . 340, 50 , ς"χ9δ ' codd. exc. V : έξαχιλιοστοΰ έπτακοσιοστού ένενηκο-
στου καί τετάρτου B e k k 73 έκεΐνος : έκείνω V A W έπηγε V : προσήγε Α Ρ 7 4 
άναβολήν om. W 75 κολαζομένοις V : συνέχουσιν Ρ : καθελκομένου W : λαβομένοις 
U 75 τοΰ om. V A 76 δώματος V κατάξουσι W 77 αν om. V A 80 
άπελθών R ούτε μήν: ού Ρ μήν: μήν καί Α 81 μάχεσθαι R 

5 6 — 5 7 καί — ύπηρέτης om. W b 66 Ίσαάκιον: Ίσαάκιον "Αγγελον b Bekk 
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τεθνήξεται, ή μάλλον μή έχων άνετα κροαίνειν ώς ό άκοστήσας ίππος 
Όμήρειος καί ποδί Kcxrà πεδίων ΙλευΘέρω φέρεσθαι (ή γάρ δρπη ήδη 
έτέτατο καί ή σύλληψις ουκ ήν δυσχερής) μιμείται τόν πολεμιστήριον 
καί τό oôç άυαστήσας ώς προς σάλπιγγα ήχουσαν τό ένυάλιον καί 
φρίξας κόμην τήν έπαυχένιον καί φριμάξας όμόσε χωρεί καταφρονητής 
ξιφών, υπερόπτης Άρεος, άπειλών ούδ' όπωσοΰν έμπαζόμενος. 

Άμέλει καί ώς είχε τό ξίφος σπασάμευος (είχε δέ άπερικαλύπτως της 
κεφαλής, τό δέ σώμα λωπίω διχρώμω συνείχε περί τήν ίξύν καταβαί-
νοντι, εκτοτε δέ διαιρουμέυω διχή) καί τόν ίππο ν άναβάς τήν χείρα 
άνατείνει ξιφήρη κατά της του 'Αγιοχριστοφορίτου κεφαλής, ó δέ τήν 
Μσαακίου όρμήν πτοηθείς έκξιφισαμένου καί θανατώντος προδήλως με-
ταστρέ|ψας τήν ήμίονον, ή Ιποχος ήν, καί συχνά κεντρίζων τήν ήμί-
κερκον της έξόδου άπας γίνεται, αλλ' οΰπω άκριβώς τήν πύλην διε-
ληλύθει, καί Ίσαάκιος καιρίαν κατάγει καί πλήττει κατά μέσον τό 
κρανίον τόν δείλαιον. καί διχή διελών έκεΐνον μέν εςί κύρμα προκείσθαι 
κυσίν, ώς βόσκημα σφακελίζοντα καί τω ίδίω παλυνόμενον αΐματι, αυ-
τός δέ των έκείνου όπαδών δν μέν διαθροήσας καί γυμνφ μόνω τω ξίφει, 
έτέρου δέ τό ώτίον άφελόμενος καί άλλον αλλοσε διαστήσας, ώς ΙπΙ τά 
σφών §καστον άπαλλάσσεσθαι, άλω ^υτηρι πρός τόν Μέγαν ίεται Νεών 
δια της λεωφόρου μέσης καί της άγορδς διιών καί πδσι διαπρυσίως 
φθεγγόμενος ώς διεχρήσατο τη ο ιιαθη ταύτη (Ιτι γάρ γυμνήν έφερε τή 
χειρ!) τόν Άγιοχριστοφορίτην Στέφανον. 

Kal ó μέν ώς είχε τόν θείον είσιών ναόν άνεισι τόν άνάσταθμον, ôv ot 
φονείς άνερχόμενοι τό οίκεϊον άνακεκαλυμμένως διατρανοϋσι πλημμέλημα 
τήν έκ των είσιόντων τε καί έξιόντων τό ίερώτατον τέμενος αΐτοϋντες 
συγχώρησιν· τό δέ πλήθος της πόλεως, δ μέν οώτοψεΐ τόν Μσαάκιον 
θεασάμενον ές τόν Μέγαν Νεών έπελαύνοντα, δ δέ είς άκοήν ώτίου δεξά-
μενον τό πραχθέν, συρρέει κατά χιλιοστύας αύτίκα αυτόν τε όψόμενον 
Μσαάκιον καί τό έπ' αυτω γενησόμενον όφθαλμοίς έθέλον παραλαβείν-
πάντες γάρ ώοντο μή άν έπιδυναι τόν ήλιον, καί ' Ισαάκιον συλληφθέντα 

82—83 ώΐ — φέρεσθαι : cf. Horn. Ζ 607 sq. et O 263 sq. 85 τό (pr.) — ένυάλιον: 
cf. Soph. El. 25 1—2 κύρμα—κυσίν: cf. Horn. Ρ 272 5 δλω ^υτηρι: cf. 
ρ. 13, 29 

VA = a, PW, RMDF = b 

82 τεθνήξεσθαι W: τεθνήξητσι R 83 έλευθέρων R 84 ίτέτακτο D 86 χωρείν 
RM 87 "Αρεωΐ V 89 λωττίω om. V 90 δέ om. VA»» 92 τοΰ Ίσ. VA 
95 6 Ίσαάκιος Ρ Bekk 3 ôv: τόν VAW 5 μέγιστον V 7 διεχειρίσατο AW 
9 τό θείον είσιών τέμενος Ρ νεών WN 13 είς R άπελαύνοντα V 14 δ 
δέδρακε V 15 γενησόμενον έπ' ούτω V 

82—83 Όμήρειοξ Ï1TTTOS Ρ b Bekk 13 θεασάμενον : ένωπτρικό; b Bekk 16 έτπδε-
δυκέναι b Bekk 
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παρ' Άνδρονίκου τίσειν δίκας τάς ανήκεστους καί τιμωρίας | καινός 
είς αυτοί/ κάκωσιν έπινοηθηναι παρά τοΟ κομψού τα τοιαύτα μαγγα-
υευτοΟ. συμπαραγίνεται δέ οί καί τήν αυτήν στάσιν άσπάζεται ό προς 
πατρός ' Ισαακίω θείος, * Ιωάννης ό Δούκας, καί ό τούτου υίός ' Ισαάκιος, 20 
ούχ δτιπερ ' Ισαακίω ήσαν συμμέτοχοι της του Άγιοχριστοφορίτου 
σφαγής καί κοινωνοί του αίματος τούτου, άλλ' ότι παρεπομένην ήδεσαν 
έγγύτ) τήν άτην, ήν ύττέρ άλλήλων έδοσαν Άνδρο νίκω, τήν ες αύτόν 
κρατυνάμενοι ττίστιν άναγκαστώς. 

Άμέλει καί οί μέν ώς όσον ούδέπω συλληφθησόμενοι καί πρό όφθαλ- 25 
μών τόν θάνατον έχοντες περιδεεΐς ήσαν καί τους άδοντας έκροτάλιζον 
άτεχνώς καί τούς συνεισδραμόντας είς τό ίερόν ξύγκλυδας καί άεί έπεισρέ-
οντας γλωττηματικώτερον ομιλούντες καθικέτευον συμπαραμεΐναι σφίσι 
καί έπαρήξειν, ώς εχουσι, τά έσχατα πείσεσθαι κινδυνεύουσι. καί ήσαν 
οί κατένευον πρός τήν αΐτησιν καί φκτειρον της ένεστώσης τύχης τούς 30 
άνδρας, έττεί δέ των έκ του βασιλέως παρήν ούδείς άγανακτων επί τοις 
γεγενημένοις τούτοις, ού των γένει λαμπρών, ού των Άνδρο νίκω τη-
ρούντων εύνοιαν, ού πελεκυφόρος βάρβαρος, ουχ οί τά ύσγινοβαφή φο-
ρουντες ^αβδοϋχοι, ού των άπάντων τις έτερος, ετι μάλλον οί συλλεγέν-
τες ήσαν ΘρασεΤς καί λελυμένη καί άχαλίνω γλώττη έχρώντο τη των 35 
κωλυσόντων έρημία πτερούμενοι καί πάσα ν βοήθειαν συνεισενεγκεϊν 
έπηγγέλλοντο. 

"Όλη ν μέν ούν τήν τότε νύκτα ούτω παρίππευσεν Ίσαάκιος, ού 
λόγο ν βασιλείας τιθέμενος, άλλα περί του μή | κατατυθήναι δεόμενος· 
ήδει γαρ τόν κρεωβόρον Άνδρόνικον ώς βοϋν αύτόν ίερεύσοντα ή μάλλον 40 
καί ώμων των αύτοΟ σαρκίων άπογευσόμενον κατά Κύκλωπα, έκ δέ της 
έπιμελους ίκετείας έσχε τινάς των συνειλεγμένων τάς πύλας έπικλίναντας 

38 νύκτα: 11/12 mens. Sept. a. 1185 

22—23 παρεπομένην — άτην: cf. Plat. Charm. 165 a 41 κατά Κύκλωπα: cf. p. 266, 
17—18 

VA = a, PW, RMDF = b 
17 καινά; : τάΐ ¿¡vurrofcrrous W 18 τήν ante αύτοΰ 

add. Ρ τοΰ τοιούτου μαγκανευτοϋ Μ 19 oî om. V 22 καί — τούτου 
suppl. Pm» 22—23 άλλ' δτι τη έγγύη ήδεσαν έφομαρτούσαν τήν βλάβην V: άλλ' 
δτι έγγράφους ίγγύας ύιτέρ όΑλήλων Ιδοσαν Άνδρονίκω Am6VPP 22 δτιπερ W 
23 els YAW 24 κρατυνόμενοι Ρ 27 είσδρ. V : συνδρ. Ρ âç DF l r Bekk 28 
γλωματτικώτερον V συμπαρείναι V K 29 έπαρή ξαι W 30 oí κατανεύσαν-
τεί πρ. τ . αΐτησιν ώκτειρον Ρ 30—31 τόν άνδρα R 31 τοΰ om. V 32 γι-
νομένου P R 32 Άνδρονίκου W 33 φρουροΰντε$ AW 35 άχαλινώτω PW 
Κ 36 είσενεγκεϊν ΑΡ 40 κρεωβόρον V: cum PW b om. A 41 καί om. Ρ 
ώμως Y σαρκίων : Ισαακίων W καί θερμώ ITI σταζομένων αίματι post Κύκλωπα 
add. i. r. 15 litt. Ρ Bekk έκ δέ: ούδέ W 

22 καί — τούτου om. W b 31 ουδείς παρην b Bekk 40 κρεωβόρον om. PW 
b Bekk 
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του νεώ καί φώτα είσενέγκαντας και τώ καθ' έαυτούς ΰποδείγματι τούτω 
πολλούς συμπείθοντας μή μεθίστασθαι οϊκαδε. πρωίας δέ γενομένη? 

45 ούκ ήν όστις où παρήν οΐκήτωρ της πόλεως, ούδ' έθεοκλύτει αύτο-
κρατορήσειν μέν Μσαάκιον, Άνδρόνικον δέ καθαιρεθήναι τής βασιλείας 
καί συλληφθέντα παθεϊν όπόσα δέδρακε τη των δλων σχεδόν εττιβου-
λεύων ζωή. 

"Ετυχε μέν ουν τω τότε κατά Θείον, ώς εοικε, μή παρειναι τοις άρχείοις 
50 Άνδρόνικον, αλλ' ες το έώον μέρος του άναπλεομένου τής Προποντίδος 

πορθμού περί τά του Μηλουδίου κεκλημένα διατρίβειν βασίλεια, ενθεν 
τοι καί περί την πρώτην φυλακήν τής νυκτός τόν του Άγιοχριστο-
φορίτου θάνατον ένωτισάμενος τότε μέν εμεινε κατά τόπον, μηδέν τι 
έπιτάξας ετερον ή γραμματίω βραχεί τους μεγαλοπολίτας δεξιωσάμενος 

55 παύσασθαι παραινών του νεωτέροις έγχειρεϊν πράγμασιν, ούτω πως 
άρχομένω ,,ό λαβών ελαβεν, ή δέ δίκη έκόπη." 

"ΕωΘεν δέ δσοι τε Άνδρόνικον εθεράπευον καταστέλλει ν έπειρώντο 
τόν δχλον κυμαινόμενον καί αυτός Ανδρόνικος κατά τό μέγα παλάτιον 
παραγίνεται τριήρει βασιλική, άλλ' ουδέ μία τις ήν άνα|στολή τής του 

60 λεώ συρροής, οΰτ' αυτός Ανδρόνικος κατά τό άρχεϊον είναι απαγγελλό-
μενος έξέκρουσέ τινας τής ορμής, άλλ1 ουδέ ό είσηγούμενός τι ετερον 
παϋον την συνδρομή ν εις ώτα έώκει λέγειν άκουόντων πολλοί μέν ουν 
και εγγύς του τεθνάναι ήλθοσαν μόνον ΰπογρύξαντες καί μή καλόν 
έργον γίνεσθαι φάμενοι. άλλ' ώς εξ ενός συνθήματος άπαντες παγγενεί 

65 τε καί πανδημεί εθεον ένθους καί άτεχνώς κορυβαντιώντες είς τό του Λό-
γου μέγιστον τέμενος αλλήλους παραθήγοντες, έρεσχελοϋντες τούς μή 
ταύτοζήλους μήτε μήν τάς χείρας οπλίζοντας όπλω ότωδή, αλλ' αρ-
γούς ούτως έστώτας καί θεωμένους τά παρ' άλλων γινόμενα, οί δέ λογι-
κών μαθημάτων έν μεθέξει καί μέλος άττεκάλουν αυτούς σεσηπός μή 

70 συμπάσχον τώ λοιπώ τής πολιτείας σώματι καί πληρώματι. 
'Επί τούτοις διαθλώσι τάς κλείς καί τούς όχέας τών δημοσίων 

φρουρών καί τοις φυλακίταις τιθέασι τήν εξοδον άνετον, ού πασιν ούσι 

49 κατά θείον: cf. ρ. 1 3 , 1 6 

VA = a, PW, R M D F = b 

44 μή om. M 46 Sè om. M 51 Μηλοδίου H καλούμενα Ρ 52 φυλα-
κήν: μερίδα Y A W 53 'Ανδρόνικο; post θάνατον add. AP ουδέν V 54 βραχεί 
γραμματίω V 55 έπιχειρεΐν W 57 εωθεν i. r. 4 litt. Ρ : έπεί W δέ om. V 
57—58 τόν δχλον έπειρώντο D 59 τ ι ; om. V 59 συστολή Ρ 60 συνδρο-
μή$ V κατά : είζ R M D F etç τό άρχ. κατιέναι Ρ Bekk είναι άπαγγελλάμενος : 
γενόμενο; V παραγγελόμενοξ W : άπαγγειλάμενο; Μ 61 ούδ' V 63 καί pr. 
om. W 64 πάντες D F Bekk 65 etç om. V τοϋ Θεού λόγου Bekk 67 
μήτε: ούτε A W R M D F 69 έν μεθέξει: μέτοχοι V 

57 έωθεν : ημέρας δέ διαγελασάσηΐ b Bekk 
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κακούργος, αλλά καί γένους μετειληχόσι λαμπρού, κακουχουμένοις δ' 
όμως έν δεσμωτηρίοις διά τι συμττεσόν βραχύ αμάρτημα ή παράφθεγμα 
ή καί φίλου κακούργημα προβάνές Άνδρόνικον. τούτο δ' έτι μάλιστα τό 75 
πλεΐον συναγήοχε του λαοΟ καί τούς κατ' Άνδρονίκου τονθορύζοντας 
πρότερον καί όκνοΰντας τήν πρδξιν ώς κίυδυνον ύποφαίνουσαν είς έναν-
τίαν μοϊραν μετέστησεν ακραιφνώς. ήν oúv έκ τούδε ϊδεϊν ξκρηφοροΰντας 
οΰκ ολίγους καί θυρεοφόρους καί ττεφροτγμένους | θώραξιν ου βραχείς, 
τούς δέ πλείστους ροπάλοις καί τοϊς εκ των εργαστηρίων ξύλοις τάς χει- 80 
ρας όπλίσαντας. καί συναγωγής πλείστης λαοΰ μεθ' όρμής τοιαύτης 
γεγενημένης βασιλεύς αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων αναγορεύεται ' Ισαάκιος, 
τινός των νεωκόρων τό του μεγάλου Κωνσταντίνου στέφος, όπερ άνω-
θεν άπηώρητο τραπέζης της μυστικής, κατενεγκόντος διά κλίμακος καί 
τή του Μσαακίου κεφαλή εφαρμόσαντος. 85 

"Ινα δέ μηδέ τοϋτο εΐη άνιστόρητον και άκοαΐς άπεριήχητον των 
έσέπειτα, ό μέν ' Ισαάκιος έδυσκόλαινε προς τήν στεφηφορίαν ούχ ώς έρω-
τα μή τρέφων αρχής, άλλ' ώς ύφορώμενος τό του πράγματος έργώδές τε 
καί δυσέφικτον καί όναρ ούχ ύπαρ άντικρυς έπιτελεΐσθαί οί τά παρόντα 
οΐόμενος, υποβλεπόμενος δέ καί τήν Άνδρονίκου όργιλότητα καί μή 90 
εντεύθεν Ικμήναι τούτον πλειόνως βουλόμενος. συνεστώς δέ ό δηλωθείς 
άνωθεν Δούκας τόν πΐλον της κεφαλής άφελόμενος έαυτώ περιθέσθαι 
ικέτευε τό διάδημα, εψιλωμένον τριχών προδεικνύς κρανίον καί τήν φα-
λάκραν ώς πλησίφωτον σελήνην ύπερφαίνουσαν. ό δ' όχλος άπηναί-
νοντο φάσκοντες μηκέτι γέροντα άρχειν βούλεσθαι ή βασιλεύειν έπ' 95 
αύτούς· πολλών γαρ έμφορηθήναι κακών έκ του πολιότριχος Άν- ι 
δρονίκου καί δι' αύτόν μισεΐν τε καί άποστρέφεσθαι πάντα σοροδαίμονα 
καί πολυετή άνθρωπον, καί μάλιστα εΐ καθειμένον εχει τό γένειον | διχή 
διηρημένον καί μυουρίζον περί την τελευτήν του πώγωνος. 

89 όναρ ούχ ύπαρ : invertit auctor homericum illud ύπαρ ουκ όναρ τ 547 91 δη-
λωθείς : ρ. 343, 20 

VA = a, PW, RMDF = b 

73—74 8' — δεσμωτηρίοις: 
δέ τώ δεσμωτηρίω Ρ 74 βραχύ om. Ρ παράφλεγμα W 75 καί om. Ρ 
φίλον R συμβάν V 76 πλείστον Μ 78 ξιφηφοροϋντας Ιδέσθαι Ρ 79 
οΟκ όλίγους om. Ρ Bekk 80 έκ om. Μ 81 ξυναγωγής λαού πλείστη? AW 
λαού om. RMDF 84 άπαιώρητο R της ante τραπέζης add. W καί om. V 
86 καί om. W των om. Μ 87 είσέπειτα Ρ 87—88 ούχ ώς μή τρέφων 
έρωτα της άρχής Ρ 90 τήν του Άνδρονίκου (Άρδρ. W) AW όργιλότητα: 
δριμύτητα Ρ μηδ' Ρ 91 πλειόνως τούτον V πλειόνως om. W 92 τό πΐλον 
V άφελόμενος om. V περιτεθήναι Ρ 93 δεικνύς Ρ φαλάκραν: κεφαλήν 
W 94 ώς: ού R όλόφωτον Ρ ό δ ' : ο ύ δ ' Α δέ Μ άπηναίνετο Ρ 95 
ή : καί Ρ 2—3 σοροδαίμονα καί πολυετή : τυμβογέροντα πολυχρόνιον Ρ 4 τό 
πέρας Ρ Bekk 
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Ούτω τοίvuv eis βασιλέα χρισϋέντος ' Ισαακίου, συνέβη καί ετερόν τι 
άξιαφήγητον. ίππων yàp χρυσοφαλάρων βασιλικών έκ xfjç περαίας 
κατά τον πόρον των Κιονίων διαπορθμευομένων εις τους πόδας άναβα-
λών καί τυραννήσας τόν ίπποκόμον ?θεε δια των λεωφόρων καί συλλη-
φθείς εΙσάγεται 3 Ισαακίω προς δχησιν. 

Kai ό μέν έκ του Μεγίστου Νεώ άπαίρει συνεπόμενον έχων τόν πα-
τριάρχην Βασίλειον τόν Καματηρόν, Ιπεί καί τούτον τό πλήθος συμ-
ττράττειν καί συνεπευδοκεΐν τοις τελουμένοις ocKovra έπεσπάσοττο· ó δ* 
'Ανδρόνικος κατά τό μέγα γεγονώς άρχεϊον, έπεί ό συμμιγής θροΰς 
έκέντει αύτου τά ώτα, μετά βραχύ δέ καί την όψιν των γινομένων είχε 
διδάσκαλον, έπέβαλε μέν τη άντιμαχήσει του πλήθους καί τους συνόν-
τας συνεκρότει πρός πόλεμου, εύρίσκων δέ βραχείς έκ τούτων έτοιμοπει-
θεΐς προς τό έκείνου σκέμμα καί σύνθημα ηύτούργει καί αύτός έν τ ω μέρει 
τόν πόλεμον, τόξον δούς τη χειρί κάκ των του μεγίστου πύργου δια-
σφάγων, δς κικλήσκεται Κεντηνάριον, άφιείς τοις έττιοϋσι βέλεμνα. γνούς 
δέ ώς μάτην άνηνύτοις έπιχειρεϊ διά τίνος όμιΛεϊν προάγεται τοϊς λαοϊς, 
άποτίθεσθαι λέγων τήν βασιλείαν καί παραπέμπειν ταύτην πρός τόν 
παϊδα τόν Μανουήλ, πεποιθώς έντεϋθεν καταστεΐλαι τόν θόρυβον καί 
τόν έπ' ακμής καί παρά βραχύ κίνδυνον άποκρούσασθαι. οί | δέ πλει-
όνως έπΐ τ ω £ήματι τούτω έκτραχυνθέντες Οβρεσιν αυτόν άπάσαις 
άπαισίοις έπλυνον καί δν εφασκε της βασιλείας καταλιπεΐν κληρονόμον. 

ΈπεΙ δέ τό πλήθος ή ν είσχυθέν έσωθεν των άνακτόρων, άνατραπεί-
σης της πύλης, ήτις Καρέα λέγεται, τρέπεται πρός φυγήν καί τό φοινικο-
βαφές πέδιλον του ποδός άφελιξάμενος καί τό άρχαϊον αύτω περιφύλαγ-
μα τόν σταυρόν ό θεοβλαβής όητοτραχηλισάμενος έκεϊ που καί πιλον 
βαρβαρικόν τή κεφαλή περιθέμενος, ος ές οξύ λήγων πυραμίδι εϊκασται, 
τήν βασιλικήν εΐσεισιν αύθις τριήρη, δι' ής έκ του Μηλουδίου πρός τό 
μέγα παλάτιον έσαφίκετο. καί γενόμενος αύθις κατά τό αύτό κατάντημα, 
δύο έκ των γυναικών προσλαβόμενος, "Ανναν τήν άρμοσθεΐσαν 'Αλεξίω 

VA = a, PW, R M D F = b 
5 ês R Bekk 

τι καί ετερον Ρ 6 χρυσοφαλάκρων R 7 κατά τόν πόρον om. W Κιόνων 
AW Sc άναλαβών VR a c N 9 εϊς δχησιν τ ώ Ίσαακίω W 10 καί post Ιχων 
add. Ρ Bekk 12 συνευδοκεϊν PD a c 13 Ιπεί om. Μ 14 αΰτοΰ: τούτου Ρ 
15 έπεβάλετο Ρ 17 έκείνου om. V σκέμμα τε καί τό σύνθημα VAW: σκέμμα καί 
βούλημα Ρ 20 πράγμασι post έπιχειρεϊ add. AP διά Tivos om. Ρ λαοί; : 
πλήθεσιν Ρ 21—22 τόν έκείνου παϊδα APW Bekk 22 θόρυβον: πόλεμον W 
23 καί — άποκρούσασθαι om. V 23—24 o í . . . έκτραχ. : τά . . . . έκτραχυνθέντα 
Ρ 25 κληρονόμονκαταλητεϊνν:καταλείψεινδιάδοχονΡ 26 έττεί δέ είσεληλύθει-
σαν εσω των άνακτόρων Ρ 27 'Ανδρόνικος post φυγήν add. Ρ Bekk 29 ό 
θεοβλαβή; : ώ ; εΐ θεοβλάβειαν ιτέπονθεν APmeW έκτραχηλισάμενο; AW 30 
δ . . . λήγον D 31 Μηλοδίου Μ 32 άφίκετο R κατάντημα: κέντημα R 
καί post κατάντημα add. Ρ Bekk 

20 τοϊζ άνηνύτοις b 
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τ ω βασιλεϊ, έκείνου δέ γενομένου έξ άνθρώπων φ είρήκειμεν Θανάτω 
γαμηθεΐσαν Άνδρο νίκω, καί τήυ έταιρίδα Μαραπτικήν, ής ένεθουσία 
τ ω ερωτι καΐ προσπαθώς είχεν 'Ανδρόνικος ώς ουδέ πάλαι της Λαμίας ό 
πολιορκητής Δημήτριος, ην ΓΤτολεμαΐον καταγωνισάμενος έν Κύττρω 
ελαβε δορυάλωτον αύλοΰσαν ουκ εύκαταφρονήτως, ήλαυνε κατά κράτος 
ήν προέθετο. ήρετίσατο δέ τήν έπί τους Ταυροσκύθας πδσαν επαρχίαν 
'Ρωμαϊκήν καί τοπαρχίαν αλλην έθνικήν ώς έπίβουλον άθετήσας. 

Καί τούτον μέν τόν τρόπον 'Ανδρόνικος της ' Ρωμαϊ | κής άρχής 
άττεσφαίριστο, Ίσαάκιος δέ των άρχείων είσω παρελθών καί βασιλεύς 
αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων ΰττό των συνεληλυθότων όχλων αύθις άναρ-
ρηθείς στέλλει τούς όπίσω Άνδρονίκου καταδιώξοντας. τό δέ του δήμου 
πολύ, έπειδή τά άνάκτορα άνετα έγεγόνεισαν καί ούδείς ήν ó κωλύσων 
αυτούς ή άπάξων του δραν οία καί όσα βούλοιντο, διαρπάζουσιν ού 
μόνον όπόσα χρήματα εύραντο παρά τοις Χρυσιοπλυσίοις ετι τα-
μιευόμενα (ήσαν δέ άνευ των μή κεκομμένων είς νόμισμα ύλών χρυσίου 
κεντηνάρια δώδεκα, ápyupíou τριάκοντα καί του έκ χαλκού κόμματος 
διακόσια), άλλά καί παν ετερον, όπερ εΤχον ai χείρες ένός τίνος μεταφέ-
ρει ν ραδίως ή καί πολλών συνερχομένων όμου. όπλων δέ μετήνεγκαν 
μυριάδας τάς όπλοθήκας είσιόντες. προέβη δέ τά της αρπαγής καί είς 
τούς Ινδον των βασιλείων νεώς, ώστε καί κόσμους άπορραγήναι άγίων 
είκασιών καί αύτό δέ τό ίερώτατον κλοποφορηθηναι σκεύος, ού ένδοθεν 
φήμη άνωθεν διαρρέει καί ές ήμδς καταβαίνουσα τό του Κυρίου έπιστό-
λιον συνεπτύχθαι, όπερ οίκείαις χερσίν έξέθετο προς τόν Αύγαρον. 

'Ημέρας ούν συχνάς τ ω μεγάλω πάλατίω ένδιατρίψας ó βασιλεύς 
' Ισαάκιος προς τό έν Βλαχέρναις άρχεϊον μεθίσταται, ενθα καί οί άγγέλ-
λοντες έληλύθεσαν άλώναι Άνδρόνικον. ήν δέ ó τρόπος της αύτου συλ-
λήψεως ούτοσίν. άποδιδράσκων άφικνείται είς Χηλήν όλίγους των πρό 
της βασιλείας υπηρετών συνεπο|μένους έχων έαυτω καί τάς δύο γυ-

34 Είρήκειμεν: ρ. 273, 8 sqq. 36—38 ώ$—εύκαταφρονήτωζ: cf. Plut. Demetr. 16; 
Athen. 577 c. 101 e 55—56 τό — ΑΟγαρον: cf. Euseb. Hist. eccl. 1, 13 Ρ G 20, 
120 Β 13 sqq.; Procop. Bell. Pers. 2, 12, 18 sq. 

VA = a, PW, RMDF = b 
34 έξ άνθρώπων γενομένου Bekk ώ; R 

είρηκε Fao : είρηται Bekk 38 ευκαταφρόνητα AW: -cos As 40 ά6ετήσα$: 
άτταγορεύσας Ρ 42 δέ om. W 43 συνελθόντων Ρ άναγορευθεΐζ V 45 
έπεί V 46 έβούλοντο V : ήβούλοντο AW Sc : βούλοιτο Ρ 46—47 ού μόνον διαρ-
πάζουσιν V 47 ΧρυσιοττλυσΙοΐζ om. V: Χρυσοττλυσίοις APW: Χρυσιοπλασ(οΐ5 Μ 
εΙσέτι Ρ έτι ταμιευόμενα: έπιταμιευόμενα F Bekk 48 νομίσματα W 49—50 
ιβ'. . . λ ' ct'WN 50 έτερον om. V 53κόσμονΜ των άγίων V: θείων Ρ 
54 καρποφορηθηναι Α: κλαπηναι Ρ: κολποφορηθηναι W 55 εΙς Ρ 56 aûrôç 
post όπερ add. AW: post οίκείαις Pmg Bekk 57 μεγάλω om. Ρ 58 ol om. M 
ττροαγγέλλοντεζ V 60 ούτοσίν V 61 β ' WN 

61 έαυτφ : έκείνφ Ρ b Bekk 
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ναΐκας έπαγόμενος. ίδόντες ούν αυτόν οί εκεϊσε μηδέν τεκμήριον περι-
κείρε νον των κρατούντων, άλλ' ώς φυγάδα τήν έπΐ tous Ταυροσκύθας 
διοπτλώϊσιν έπισπέρχοντα καΐ φεύγοντα μηδενός διώκοντος, συλλαβεϊν 

65 μεν ούτε έθάρρησαν, ούτε όπωσοϋν έδικαίωσαν (τόν yàp θηρα καί γυμνόν 
ουδέν ελαττον έδεδίεσαν καί προς μόνη ν την εκείνου θέαν κατέπτησσον), 
νήα δέ ήτοιμάσαντο καί 'Ανδρόνικος μετά των ύπ' αυτόν έμβέβηκεν είς 
αυτήν, ώσττερ δέ καί θαλάσσης άγανακτούσης κατ' Άνδρονίκου, δτι 
σώμασιν άθώοις τούς αύτής κόλπους πολλάκις έχρανεν, όρθόν τε τό κϋμα 

70 ΐστατο καί είς χάσμα διίστατο καί καταπιεΐν αυτόν διανίστατο καί προς 
χέρσον ή ναυς έξεβράσσετο. καί τοϋτο πολλάκις γινόμενον έκόλουσε τήν 
Άνδρονίκου περαίωσιν, εως οί καταληψόμενοι έπέστησαν. 

Ούτω τοίνυν ό τάλας 'Ανδρόνικος συσχεθείς άκατίω παραρριπτεΐται 
μετά των γυναικών δέσμιος, άλλ' ήν κάν τω τότε καιρώ 'Ανδρόνικος ó 

75 πολύμητις εκείνος καί περίφρων 'Ανδρόνικος, συνιδών γάρ ώς χείρες ουκ 
είσίν, ώς πόδες ουκ είσίν, ουδέ πάρεστι ξίφος είς τό δρασαί τι γενναΐον 
καί διαδρδσαι τους σύλλαβοντας, υποκρίνεται τραγωδίαυ δεξιοστροφή-
σας τό τρίχορδον της φθογγής καί θρηνώδες άδει τι μέλος καί περιπαθές 
άναβάλλεται, τάς παλαιάς πειθανάγκας άνατινάσσων καί περιτρέχων 

80 ώς δεξιός μουσηγέτης εύηχου όργάνου ] χορδάς, και καταλέγει μελεάζων 
ώς άηδόνες τό γένος ώς υψηλό ν, τό εύγενές ώς ύπέρ τούς πολλούς, τήν 
προτέραν τύχη ν ώς εύτυχή, τόν πάλαι βίοτον, καν πλάνης ή ν καί άνέ-
στιος, μηδαμώς άβίωτον, καί τήν τότε κατασχοϋσαν αυτόν συμφοράν 
ώς λίαν ουσαν οΐκτράν. άνταδούσας δ ' είχε καί τό μέλος γοερώτερον 

85 διασκευαζούσας οία σοφάς τάς γυναίκας, και ό μεν ήρχε των θρηνημά-
των, αϊ δέ άντήδον αύτω συνυπακούουσαι και συμψάλλουσαι. 

'Αλλ' ήν μάτην ταύτα πάντα μετιών καί διακενής τεχνώμενος ό 
πολυτροπώτατος· â γάρ άνόσια διεπράξατο εργα, ταϋτα ώσεί κηρός 

64 φεύγοντα — διώκοντος: cf. Lev. 26 ,17 

VA = a, PW, R M D F = b 

62 έπαγόμενος: συυεπομένας εχων W 65 θήρα: άνδρα AW όντα των άμυ-
ντηρίων post γυμνόν add. AP Bekk: όντα add. W 66 ελαττον: ετερου F κα-
τεπτήσσοντο V 68 θαλάττης V 69—70 (κόλ)πουζ — δι (ΐστατο) i. γ. 20 litt, 
et mg. Ρ καί — διίστατο om. R M D F Sc 70 καί alt. om. M 71 γενόμενον 
AP έκόλασε V : έκόλυσε Μρ<=: έκώλυσε D Bekk 74 καί post παραρριπτεΐται 
add. W 75—76 ώς πόδες ούκ είσίν ante ώς χείρες suppl. P m e Bekk: om. MD F 77 
διαδράναι Ρ 78 δδειν Bekk 80 μουσουργέτης M 81 ώς tert. om. R 82 
βίου Ρ 83 ώς post άνέστιος add. V 84 δ ' om. W καί om. M 85 δια-
σκεδαζούσας M θρηνωδημάτων Fi>c Bekk 87 μάτην om. V ταϋτα πάντα 
μάτην Bekk 88 πολυτροπώτατος : βαθύνους καί πολύτροπος 'Ανδρόνικος Ρ 
Bekk άνόσια suppl. P m « 

69 πολλάκις om. b 
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τάς των κατασχόυτωυ αύτόν επέβυσεν άκοάς, καί ούδείς ούδένα οί-
κτος είσήει, οΰδ' ένήχησις ήν ών κατά Σειρήνας εμελφδει γυναικωδώς, 90 
είτ' ούν ύπούλως καί δολερώς, είττεΐν οίκειότερον, και τό μώλυ τόν Έ ρ -
μη ν έπιλέλοιττε του θείου μηνίσαντος. 

Είχε τοίνυν τούτον ή του Άνεμδ λεγομένη φρουρά δυσί τταχείαις 
άλύσεσι τον ύψιτενή βαρούμενον τράχηλον, ύφ' ών οί έν δεσμώτη ρίοις 
σιτούμενοι λέοντες μετά σιδηρέων κλοιών συνέχονται, καί ττέδαις τους 95 
πόδας κακούμενον. εμφανισθείς δέ ούτως εχων καί παραστάς Ίσαακίω ι 
τ ω βασιλεϊ ύβρεσι βάλλεται, κατά κόρρης ραπίζεται, τούς γλουτούς 
έτπκρούεται, τήν γένυν τίλλεται, τούς οδόντας έκριζοΟ|ται, τήν κεφαλήν 
ψιλοΟται τριχών, είς κοινόν έκδ(δοται παίγνιον ιτασι τοις συνελθοϋσιν, 
έμπαροινεΐται καί ύττό γυναικών καί τύπτεται πυγμαΐς κατά στόματος, 5 
καί τούτων όπόσαι μάλιστα ή θανάτω ύττ' Άνδρονίκου όπτεβάλοντο 
τούς συνεύνους ή τούς οφθαλμούς άπεσβεσμένους άπέλαβον. επειτα τήν 
δεξιάν χείρα πελέκει άποκοπείς παραρριπτεΐται αύθις τ ή αύτη φυλακή, 
άσιτος, άποτος, υ π ' ούδενός μεταλαγχάνων οίασοϋν κομιδής. 

Μεθ' ημέρας δέ τινας καί τόν ετερον των οφθαλμών έξορύττεται καί 10 
καθεσθείς ÉTTI καμήλου ψωριώσης διά της άγορας θριαμβεύεται, κατά γε-
ράνδρυον άφυλλον φοΟ ψιλότερο ν άκαλυφές τε παντάπασι κρανίον 
προφαίνων καί βραχεί ρακίω τό σώμα σκεπόμενος, θέαμα έλεεινόν καί 
ιτηγάς έθέλον δακρύων ήμέροις δμμασιν. αλλ' oi εύηθέστατοι καί 
άπαιδευτότατοι της Κωνσταντίνου οΐκήτορες καί τούτων οί άλλαν- 15 
τοπώλαι πλέον καί βυρσοδέψαι καί δσοι τοις καπηλείοις διημερεύουσι 
κάκ τών καττυμάτων άττοζώσι γλίσχρως καί ταΐς ραφίσι τόν άρτου 
στενώς συλλέγουσι, κατ' εθνεα συναθροισθέντες μυιών, αϊ τούς γαυλούς 
άμφιπεριίπτανται έαρος καί περιχαίνουσι τά πιαλέα κισσύβια, μηδέ να 

89—91 ώσεί — δ ο λ ε ρ ή : alludit ad Horn, μ 4 7 — 4 8 . 1 7 3 sqq. 91—92 τό — Έρμη ν: 
cf. Horn, κ 305 10 sqq. : cf. Nie. Panopl. dogm. lib. X X Y I I : άλλα καί τοΰ βασιλέως 
Άνδρονίκου θανάτω άσχήμοσι καί οίκτρω τό ζην καταστρέψαντος, — èrti γάρκαμήλου 
καθεσθείς ψωριώσης καί πρός τό ίππικόν άτταχθείς μετ' έμπαιγμών γελοιωδών έκ 
ποδών φελλύρς( κατά σφάγιον γυμνός ά π η ώ ρ η τ α ι . . . 12 φοΰ ψιλότερον : videtur 
prov.; cf. Anth. P. 11, 398 18—19 κατ' — κισσύβια: cf. Horn. Β 469—471; γαυ-
λούς ex ι 223 et κισσύβια ex ι 346 

Y A = a, P W , R M D F = b 
89 συσχόντων Ρ : κατεχόντων DFi>c : 

καταυχόντων F a c αύτόν: έκείνον Ρ έπέβυεν Ρ 92 τόν κερδώον Έρμήν V 
93 τούτον τοίνυν A P R M D 94 βαρυνόμενον V 2 καί ante κατά et τούς add. V 
S καί pr. et alt. om. W ύττό γυναικών : γυναιξί Ρ στόμα V 6 μάλιστα 
όπόσαι D Άνδρονίκω R 8 καί post παραρριτττεΐται add. W 9 της οίασοϋν 
B e k k 11 κατά γεράνδρυον άφυλλον : σχόλιον. γεράνδρυον λέγεται ξύλον ξηρόν έκ 
δρυός· ή ξηρά ν δρΰν· διά τούτο έπάγει καί άφυλλον adscr. man. alt. V 13 προ-
φαίνων: εχων V A W 14 έθέλον: Ιλκων Ρ 1 1 : Ιλκον B e k k 15 άλαντοπωλαι codd.: 
ol χορδοπώλαι D3 16 καί βυρσοδέψαι om. (in fin. lin.) V βυρσοδέψαι: σκυ-
τοδέψαι A P W 19 άμφιίπτανται V 
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λόγον θέμευοι, et βασιλεύς ούτος πρό τρίτης καί βασιλείω διαδήματι 
περιδούμενος καΐ ώς σωτήρ ύμνούμενος ύττό πάντων άνευφημούμενός τε 
καΐ προσκυνούμενος καΐ ώς φρικώδεσιν δρκοις τήν εις οώτόν ένεπέδωσαν 
ττίστιν καΐ εΰνοιαν, άλόγω δέ Θυμώ και παραλογωτέρω voi φερόμενοι 
ουδέν τι των κακών ένέλιττον, δ | μή είς Άνδρόνικον άνοσίως εΙργάσαντο. 
oi μέν γάρ κατά κεφαλής κορύναις αυτόν έπληττον, oi δέ βολβίτοις τάς 
έκείνου ρίνας έμόλυνον, άλλοι δια σπόγγων λύματα γαστέρων βοείων 
καί άνθρωπείων των όψεων έκείνου κατέχεον. ετεροι αίσχρορρημονουν-
τες ¿κακολογούν ές μητέρα καί τόν λοιπόν των τοκέων. ήσαν οΐ καί 
όβελίσκοις άπειρον αύτοΟ τάς πλευράς, oi δ' άναιδέστεροι λιθολευστοϋν-
τες κύνα ώνόμαζον λυσσητήρα. μία δέ τις πορνική γυνή καί άκόλαστος 
κεράμιον θερμοΟ ύδατος πλήρες άρπασαμένη έξ όπτανείου των έκείνου 
κατεκένωσε παρειών, καί ουδείς ήν, δς ουκ ήν έπ' Άνδρονίκω κακοποιός, 
καί ούτως άτίμως έπΐ τό θέατρον άπαχθείς μετά γελοιώδους θριάμβου 
καί του οίκτρου εκείνου καί παιζομένου επί καμήλου υψώματος καί όπερ 
άνωθεν κατέβη αυτόχρημα έκ ποδών άναρτδται, τινών άναψάντων έκ 
φελλύρας καλώδιον, κατά τούς περί τάς έπικλινεΐς τόν τράχηλον έκ 
χαλκοϋ πεποιημένας λύκαινάν τε καί ύαιναν ισταμένους δύο στυλίσκους 
καί λίθον έπικείμενον έχοντας. 

Τοσαυτα δέ πεπονθώς καί μυρία ετερα ύποστάς, όσα ό λόγος παρέ-
δραμεν, δμως άντεϊχεν ετι γενναίως πρός τάς έπιφοράς τών δεινών έρ-
ρωμένος ών τό φρονεΐν. προς δέ τούς έπεισχεομένους καί | βάλλοντας 
έπιστρεφόμενος άλλο μέν ουδέν έφθέγγετο, ε! μή τό „Κύριε έλέησον" καί 
,,ΐνα τί κάλαμον συντετριμμένον προσεπικλδτε" ; άλλ' ουδέ μετά τήν 
έκ ποδών άπαιώρησιν oi άνούστατοι όχλοι του πολυπαθοϋς άπέσχοντο 
Άνδρονίκου ή φειδώ τών έκείνου σαρκών Ιλαβον, άλλα περιελόντες τό 
χιτώνιον κακώς έτίθουν τά παιδογόνα μόρια, ανόσιος δέ τις καί δια του 
φάρυγγος είς τά ?γκατα επίμηκες ξίφος Ιβαψε, τινές δέ τών έκ του Λατινι-
κού γένους καί κατά τής έξέδρας άκινάκην άμφοτέραις έπήρεισαν καί πε-

35 δνωθεν κατέβη: cf. Nie. Or. 61 ,26 43 Ινα — προσεπικλδτε: cf. Is. 42, 3 

VA = a, PW, RMDF = b 

21 εύφημούμενος V 22 Is Bekk 24 âs P W Bekk 25—26 ol ait. — Ιμόλυνον 
suppl. PM« 26 καί post γαστέρων add. W 27 καί post κατέχεον add. APP°W 
αίσχρ. έτερο» W 28 τήν μητέρα Ρ Bekk καί τών λοιπών των (τών om. R) 
τοκέων RM ήσαν om. RM 29 ίττειραν D F Bekk 33 ούτως om. Μ έπαχ-
βείς D 34 ουπερ V 36 περί τάξ om. Μ 37 Οαινάν τε καί λύκαιναν V άλλή-
λαις άντιβλεπούσας (-βλεπτούσας άλλήλαις Α -βλεπτούσαις W) καί πρό; όργήν έμ-
βριμωμένας (ήγριωμένας Bekk) post ύαιναν add. APW Bekk Ισταμένου om. VW 
37—38 Ισταμένου? — έχοντας suppl. PM« 39 παθών Ρ 47 ές Ρ έβαψε : 
είσήλασε VAW 47—48 δέ: δέ καί V et καί ante κατά om. VAW 48 
έδρας MD Sc 

34 καί tert. om. b Bekk 37 τε om. b Bekk 46 καί om. b 
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ριστάντες Κ(χτέφερον τά ξίφη, όποιον έστι τμητικώτερον άποπειρώμενοι 
καί ττ) της χειρός κομπάζοντες δεξιότητι διά τό άξιόλογου της πλη- 50 
yñs· 

ΚαΙ μετά τοσαΰτα μογήματα καί παθήματα μόλις άπέρρηξε τήν 
ζωήν, τήν δεξιάν χείρα μετ' όδύνης έκτείνας καί περιαγαγών ούτω τω 
στόματι, ώστε καί τοις πολλοίς εδοξεν έκμυζδν του έκ ταύτης §τι Θέρμου 
όποστάζοντος αίματος διά τό νεαρόν της τομής. 55 

ΤΗρξε δ' ένιαυτούς δύο καί Ινα των πραγμάτων κύριος έγεγόνει 
τηβέννης άνευ καί άρχικοϋ διαδήματος, ή ν δέ τήν του σώματος φυήν 
ευφυής, άγητός τό είδος, όρθιος άναβαίνων, τήν ηλικία ν ήρωϊκός κάν τω 
βαθεΐ y ήρα τήν όψιν νεοειδής ύγιεινότατός τε άνθρώπων, ότι μηδ' 
όψοφάγος ήν καί άκρατώς εχωυ κοιλίας ώς ζωροπότης καί | τένθης, βο 
άλλά κατά τούς 'Ομηρικούς ήρωας μάλιστα τοις όπτοΐς προσέκειτο τω 
πυρί, όθεν ουδ' épuyyávovrá τις αύτόν έθεάσατο. άλλ* εΐ ποτε πλημ-
μελώς είχε στομάχου, π α νη μερί ω μόγω τε καί νηστεία καί τό βραχέως 
ένοχλουν άπεκρούετο ψωμω άρτου καί οίνου κεράσματι έπιμετρών τήν 
θεραπείαν του σώματος, ούκοϋν ούδ' άντιδότορ έχρήσατο πώποτε, 65 
εΐ μή άπαξ έν τη βασιλείς, καί τότε των Ιατρών είς τούτο έποτρυ-
νάντων άκοντα, φαμένων, εΐ καί μή δι* ένσκήψασαν καχέκτησιν, άλλ' 
ούν προφυλακής χάριν τό άνύσιμον χρεών προσενέγκασθαι φάρμακον. 
πιών τοίνυν τό καθάρσιον βράδιον καί περί δύνοντα ήλιον άπεκένωσέ 
τι του Ιν φλεψΐ περιττώματος, ώστε καί προς τούς φάσκοντας των 70 
έταίρων έπ' αύτω οΐεσθαι τούς πλείστους τό παλαίφατον λελέχθαι τού-
το χρησμφδημα ,,δρεπανηφόρε, τετράμηνόν σε μένει" έπιμειδιών Ιλεγε 
διεψεΰσθαι προδήλως· αύτός yàp καί ένιαυτόν όλον νοσηλεία παντοία 
του σώματος διαρκέσειεν αν προσπαλαίων τω ¿ιωμαλέω πεποιθώς του 
σώματος καί φανταζόμενος, ώς εοικεν, ώς μαλακω θανάτω δαμήσεται καί 75 

61—62 κατά — m/pf: cf. Horn. A 466; al. 72 δρεπανηφόρε— μένει : Orac. Leonis 
Sap. PG 107,1132B 9 

VA = a, PW (usque ad 69 ήλιον), RMDF = b 

S3 ζωήν: ψυχή ν Ameypp 54 έκμυζών Α: έκμυζοϋν W 57 
άνευ τηβέννης W 59 νεοειδής τήν δψιν V 60 περισσών post όψοφάγος add. 
Bekk ώς ot ζωροπότσι καί τένθαι ASPW: ώς πότη; καί λαίμαργος Sc καί alt. : τε καί 
V 63 του στομάχου V μόγω — νηστείςι : γυμνασία καί άσιτία Ρ 64 
(ψωμ)ώ ΡΐΓ: ψωμού RMDF κλινούσης της (της om. Sc) ή μέρας post κεράσματι 
add. APW Sc Bekk 66 έποτρυνάντων είς τοΰτο V 67 καχέκτησιν: νοσή-
λευσιν VAW 71 τούς πολλούς ΑΡ λελέχθαι τοϋτο : έκείνω R τούτο : τόδε 
V: τουτί Ρ 72 δρεπανηφόρον V 73 διεψεΰσθαι etiam Sc 74 τοϋ pr. om. Ρ 
διαρκέση Vac: διαρκέσαι Vrc 75 μαλθακώ Ρ 

50 κατακομπάζοντες (περί- M) b Bekk 71 αύτω : έκείνω Ρ b Bekk τούς πλεί-
στους: πάντας b Bekk 73 διαψεύδεσθαι P b Bekk 
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είρηνικώ τέλει συμπεράνει την ζωήν, την δ' εναντίαν τελευτήν ή έκών 
άποττροσποιούμενος ή μή κατά νουν όλως βαλλόμενος. 

Καίτοι λόγος διαρρέων και ές ή μας ΐκετο ώς ίππων αγομένης άμίλ-
λης, έκτείνας την χείρα Ανδρόνικος δακτύλω ύπέδειξε τω έξαδέλφω και 

80 βασιλεϊ Μανουήλ τούς κίονας, ώυ μέσον αυτός | άνηρτήθη, εΙπών ώς 
έκεΤσε μέλλει ποτέ βασιλεύς άπαιωρηθήναι 'Ρωμαίων κακώς παθών ύπό 
του της πολιτείας πληρώματος· τον δέ προς την Άνδρονίκου είσήγησιν 
άποκρίνασθαι, άλλ' αυτός τέως ουκ εσεϊται ό τοΟτο πεισόμενος. 

Καί τοιούτο μεν τέλος θανάτου κατείληφε τόν Άνδρόνικον, έξάπινα 
85 είς έρήμωσιν ώσεί καί ενύπνιον έξεγειρομένου γεγενημένον, καί έν τη 

πόλει την οίκείαν εξουθενωμένον είκόνα, είτε τόν του προσώπου χαρα-
κτήρα βούλοιτό τις ούτω νοεϊν, είτε τά επί των τοίχων καί σανίδων 
είκάσματα, έπεί καί ταύτα ò πολύς κατηχρειώκει λεώς καί διεσκεδάκει 
προς γήν καί έλέπτυνεν, ώς ούδ' οί περί Μωσέα πρότερον άφορισθέντες 

90 το χωνευθέν έν μέθη ταυρόκρανον. 
ΜεΘ' ημέρας δέ τινας καθαιρεθείς του οίκτροτάτου εκείνου υψώματος 

όσα καί πτώμα Θρέμματος έν μία τών της ιπποδρομίας αψίδων παραρ-
ριπτεϊται. έσύστερον δέ τίνες μερίδα τφ ελέω δίδοντες καί μή πάντα τω 
θυμώ χαριζόμενοι έκείθεν τόν Άνδρονίκου νεκρόν άνελόμενοι παρά τινι 

95 κατωτάτω τόπω κατέθεντο περί που τήν 'Εφόρου μονή ν, ή κατά τό 
ι Ζεύξιππον Τδρυται, δ καί είσέτι μή πάντη διαλυθέν της αρμονίας τοις 

βουλομένοις όπτάνεται. ό γάρ άμεμφής, ώς φετο, τά πάντα καί δίκαιος 
Ίσαάκιος où κατένευσε καθαιρεθήναι καί ταφή παραδοθήναι Άνδρόνι-
κον ή άπενεχθήναι τόν τούτου νεκρόν είς τόν τών άγίων τεσσαράκοντα 

5 νεών, δν Ανδρόνικος έπεποίησε φιλοτίμως | καί λαμπροις ήγλάϊσε κόσ-
μοις καί άναθήμασι περιττοΐς κατεκάλλυνε καί έν φ τόν του σώματος χουν 
άποθησαυρίσαι προεμηθεύσατο. 

'Εκλείπω ν δέ ή ν τήν ψυχή ν είς τάς του θεοκήρυκος Παύλου έπιστολάς 
καί συνεχώς του εκ τούτων άποστάζοντος ένεφορεϊτο μέλιτος καί άριστα 

84—86 κατείληφε — είκόνα: cf. Ps. 72, 19 et 20; Io. Syrop. Or. ad Is. Ang. p. 13, 
3—4 Bachmann 89—90 — ταυρόκρανον : cf. Exod. 32, 20 

VA = a, P, RMDF = b 

77 άποπροσττοιησόμενοί Va c 78 καί om. Ρ άγομέυων PU 79 δακτύλω om. 
V 80 tòs κίονα; V μέσος A 80 ώζ om. R 81 βασ. "Ρωμ. άναφθηναι Ρ 
82 άφήγησιν Ρ 83 Ισται Ρ 84 τοιούτον VR Θανάτω R 86 έξον/δενωμένον 
Ρ 87 νοεΐν: καλεϊν Ρ 88 λαός V 89 άττελέτπννεν Α Μωυσέα R 92 
άπέρριττται Ρ 95 εθεντο Ρ Fa o Bekk 3 παραδοΰναι D 4 μαρτύρων post 
τεσσαράκοντα add. AP 5 έτππεττοιήκει V: πεποίηκε Bekk 7 άττοθησαυρισθηναι 
V: άττοθέσθαι Ρ 8 è$ D 9 στάζοντοζ Ρ 

80 ών αύτός μέσον άνήρτηται (άνήρτητο Ρ: άνήρηται Μ) Ρ b Bekk 81 βασ. "Ρω-
μαίων άιταιωρηθήναι b Bekk 82 διήγησιν b Bekk 90 χοανευθέν b 
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έπιστέλλων εκ της αυτών πειθανάγκης τά οικεία περιέβαλλεν έπιστόλια. ίο 
άμέλει τοι καΐ αρχαία; χειρός εικόνα του πνευματορρήτορος Ταρσέως 
κόσμω λαμπρύνας τω εκ χρυσοΟ άνέθηκε τ ω ρηθέντι ναω · ή δέ, της 
Άνδρο νίκου καταστροφής έγγιζούσης, των οφθαλμών άττεστάλαττε 
δάκρυο ν. τοΟτο δ' άκηκοώς 'Ανδρόνικος στέλλει τους άκριβωσομένους 
τά της ακοής, ήν δέ μεθ' έτερων είς τοΰτο επιλεγείς και ό Άγιοχριστο- 15 
φορίτης Στέφανος, δς και δια βαθμίδος άνελθών (ήν γάρ ή είκών μετέω-
ρος) άπέψησεν ΰφάσματι άκηράτορ τάς του Παύλου κόρας, αΐ δέ κατά 
τάς διασμωμένας κρήνας έτι ττλεϊον τό δάκρυον έξεκένουν. καί θαυμάσας 
δ έώρακεν Άνδρονίκω άπιών διηγήσατο. ό δέ μέγ1 όχθήσας καί την 
κάραν ώδε κάκεΐσε ταλαντεύσας έπέμυξε καί εϊρηκεν έπ' αϋτφ άρα 20 
δακρύειν έοικέναι τον Παΰλον καί κακόν αϋτώ χείριστον ττροσημαίνειν τό 
άγγελλόμενο ν · φιλεϊν γάρ έκθύμως τον ΤΤαυλον καί τών αυτοΟ ρημάτων 
άκρως έξέχεσθαι καί άντιφιλεΐσθαι δήπουθεν Οπό Παύλου. | 

"Ινα δέ συνελών εϊπω τό παν, εΐ του εντόνου τής άπηνείας ύπεχάλα 
'Ανδρόνικος, μηδ' ευθύς έπήγε τον καυτήρα καί την τομήν αεί ρανίσιν 25 
αιμάτων προσδιαπλέκων καί διαχρώζων τό άμπεχόνιον τω απαραίτη-
τος είναι πρός κόλασιν, δπερ έκ τών εθνών, οίς προσέμιξεν, άπεμάξατο 
πολυπλανέστατος ανθρώπων γενόμενος, ή ν αν οΰκ έλάχιστος εν τοις 
έκ Κομνηνών άρξασιν, ίνα μή λέγω ώς έν ίση τη στάθμη καί πάντη 
ισόρροπος, έπειδήπερ ήν κάκ τούτου συλλέγει ν ανθρώπινα άττα μέ- 30 
γιστα άγαθά· ού γάρ πάντη άπηνθρώπιστο, αλλά κατά τά διφυή 
άναπλαττόμενα μορφώματα θηριωδίας μετέχων καί βροτείω εϊδει έκέ-
καστο. 

Περί δ' Άνδρο νίκου καί έτεροι τό μέλλον αΰτώ προφοιβάζοντες 
ίαμβεϊοι στίχοι βίβλοις έμφέρονται καί στόμασι πολλών περιάδονται, 35 
σύν άλλοις δέ και ουτοί είσιν 

„αίφνης δ ' άναστάς έκ τόπου πλήρους πότου 
άνήρ πελιδνός, αγέρωχος τον τρόπον, 
στικτός, πολιός, ποικίλος χαμαιλέων, 
έπεισπεσεϊται καί θερίσει καλάμην. 40 

19 μέγ'όχθήσας : cf. Horn. A 517; al. 24—33: ίνα — έκέκαστο : ad hoc iudicium 
cf. Eust. 14, 3 1 — 1 6 , 1 5 39 στικτό? — χαμαιλέων: cf. p. 136, 57 

VA = a, P, R M D F = b 

10αυτών: τούτων Ρ 15καί om. V : suppl. Ρ™κ è om. M 16 βαθμίδων M άνελών 
A 18 πλέον Ε Κ 19 μέγα V 20 ώδε κάκεΐσε: Ικανώς Ρ έπεστέναξε Ρ 
21—22 καί — Παΰλον om. Μ 23 άκρως om. R M D F είκός post δήπουθεν add. 
R M D F ύπό om. M 25 καυστήρα V 26 τό άρχικόν άμπεχόνιον ΑΡ Bekk 
28 πολύπλαγκτο? Ρ έν om. Α 31—32 άλλα — έκέκαστο suppl. P m « 32 
άναπλαττόμενα: άναφυόμενα ΑΡ μορφώματα om. D 37 πλήρης RM ποτε 
R 38 πελιχνός Υ 39 στικτός : στυγνό? Ρ Bekk 

20 ώδε κάκεΐσε : ενθεν καί ενθεν b Bekk 26 συνδιαπλέκων b Bekk 27 àn^ôpÇcrrob 

23 van Dietea, Nik. Chon. Hist. 
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ττλήν ά λ λ α κ α υ τ ό ς συνθερισθείς τ ω χ ρ ό ν ω 
έ σ ύ σ τ ε ρ ο ν τ ίσε ιεν ά θ λ ί ω ς δ ίκας | 
ώ ν π ε ρ κ α κ ώ ς Ι π ρ α ξ ε ν εν β ί ω τ ά λ α ς · 
ό γ ά ρ φ έ ρ ω ν μ ά χ σ ι ρ α ν o ù φ ύ γ η ξ ίφος" . 

45 π λ ή ρ η δέ τ τ ό τ ο υ τόττον τ ό Ο ί ν α ι ο ν ϋ π ε μ φ α ί ν ο υ σ ι ν , ώς δ η λ ο ΐ καΐ τ ό τ η ς 
χ ώ ρ α ς π ρ ο σ ώ ν υ μ ο ν , εξ ουιτερ 'Ανδρόν ικος άττσρας, ώ ς ή δ η έρρέθη μοι , 
ττρός Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ τ τ ο λ ι ν π α ρ ε γ έ ν ε τ ο . 

44 ó — ξίφοί: cf. Mat. 26, 52; Apoc. 13,10 46 έρρέθη: p. 225, 58; 229, 59 

VA - a, Ρ, RMDF = b 

41 άλλ' ούκ aÙTÒs R 42 <&Θλία$ cum b ser. A 45 τόττον 
om. A tòv Otv. R άττοφαΐνουσιν V ταύτα δή τά προρρήματα post ϋπεμ-
φαίνουσιν add. AP 46 <i>s om. A 47 την ante Κωνσταντινούττολιν add. Ρ post 
παρεγένετο add. (man. pr.) versus καΐ δΙκα; άνάρσιον ύπέσχεί κάρα / άνθ' ών δωρον 
έξέτιλαΐ τόν στάχυν / τόν 'Αλέξιον τόν γλυκύν μειρακ<σκον, / 'Ανδρόνικε, φευ, τόν βασί-
λειον τόκον, / δν λαγόνεζ yfjs τη$ βασιλίδος Ιένηΐ / ύπανέδωκαν ώ$ άρίστω γηπόνω / 
τ ώ βασιλεϊ Μανουήλ καΐ φυτοσττόρω, / δ cms ελαχεν έν βασιλεϋσι κλέος V παρε-
γένετο : κατέλαβεν et add. Εΰρηται τούτου καΐ έπιστόλιον etc. vid. p. 331, 91 App. ; post 
άνεκτόν proseq. ä>s δέ κτλ. Sc 

42 άθλίας b Bekk 
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ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΙΣΑΑΚIΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 

Άπραγμόνως δ ' ούτω την βασιλείαν παραλαβών Ίσαάκιος ó "Αγ-
γελος καί τω τοϋ Άγιοχριστοφορίτου αίματι ώς είπείν αυτήν ώνησάμε-
νος έκ του μεγάλου παλατίου εις τά εν Βλαχέρναις άφικνεΐται άνάκτορα 5 

καΐ είς έαυτόν ούκ όρθώς ελκών τά επη καί άνά στόμα φέρων δια παντός, 
α περί του βοοσχήμονος βασιλέως εκπεφώνηται καί διέξεισιν ούτωσί-

„τό σχήμα φαίνει τον τόπον καί τον τρόπον, 
δθεν μολήσας, οίος όφθείς μοι φίλος · 
πρώτας γάρ εχεις άρετάς άλλων πλέον | 10 
καί σωφρονίζει σωφρόνων τους φιλτάτους · 
δθεν τέτευχας χρηστοτάτου του τέλους 
μόνος άναχθείς εξ άνακτόρων κλέος 
καί τω νεκρω, κράτιστε, λιπών τό κράτος· 
ώς εν βραχεί γάρ εύτυχήσεις τό κράτος" 15 

άρίστως τον δίκαιον ύπεκρίνετο. τω έλέω τε yàp των ενδεών ήλειφε 
πλησμίως τήν κεφαλήν βασιλεύσας καί τών ταμιείων ένδον ώμίλει τ ω 
εν τω κρύπτω βλέποντι πατρί θεω. άθροίσας δέ καί τούς έν έξορίαις 
κακουχουμένους καί όσους 'Ανδρόνικος ή τής ουσίας έψίλωσεν ή Ις σώμα 
διελωβήσατο εύ έποίει ίκανώς ούκ άποδιδους μόνον, εί τι τών πάλαι 20 

8—15 τό — κράτος : Orac. Leonis Sap. PG 107, 1133 Β 7—14 16—17 τφ — κεφα-
λήν: alludit ad Mat. 6, 17 cum explicatione Patrum; ad rem vide Nie. Or. 94, 28 
sqq. 17 τών — 6εφ: cf. Mat. 6, 6; Nie. Or. 99, 13—15 18—23 άθροίσας — 
δεξιούμενος: cf. Mich. Chon. Or. in Is. Ang. I 236, 2—5 

VA = a, Ρ, RMDF - b 
1 τόμος ένδέκατος ante βασιλεία praem. V 2 Ίσα-

ακίου: Kupoö Ίσαακίου R : τοΰ βασιλέως κΰρ Ίσαακίου D τόμος πρώτος post 'Αγ-
γέλου add. D 5 είς: πρός Ρ 6 καί οίκειούμενος post επη add. AP Bekk 6—7 
οίκειούμενος 6è καί είς έαυτόν άναφέρων τά λεγόμενα Sc 9 όφθης VA: όφθείς hab. 
Sc: ώφθης proposuit G. Tafel, Kommenen und Normannen, Ulm 1852, p. 253, n. 63 
10 πρώτος Α : πρώτως M : πρώτον Β praetulit Tafel, 1. c. εχεις γάρ VP 13 
μόνοί — κλέος V F ^ ï B Bekk: om. APRMD Se 16 τω — γαρ: τώ γάρ έλέω APN 
τε om. D εϊληφε PRMF 18 τω om. RMDF Bekk (hab. Mat. 6, 4 et 6) πατρί 
καί θεώ Bekk 19 fi pr. om Ρ κατά σώμα V: ès τό σώμα Α: ές (είς Β) τά σώματα Β 
Sc 20 Ικανώς suppl. P i r 

7 διεξίασιυ b Bekk 

23» 
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προσόντων αύτοΐς ούκ ήφάντωτο τη βασιλική γάζη στεγόμενον ή παρ* 
Άνδρονίκου βραβευθέν ετέρου εΙσέτι περιελέλειπτο, άλλα κάκ των 
αρχικών θησαυρών προσπαρέχων καί φιλοτιμώ χειρί δεξιούμενος. 

"Οκαί τόν κατά τών 'Ιταλών κατεύθυνε πόλεμον, οΐ θεσσαλίαν τε 
25 είχον ήδη καί Άμφίπολιν παρεστήσαντο, καταθρασυνόμενοι άναίδην καί 

αυτής της ιτεριωνύμου μεγαλοπόλεως καί μεγάλαυχοϋντες τω κατά τε 
Υήν κατά τε θάλασσαν αυτήν διαλαβεϊν ραόνως ώς ερήμην καταλήψεσθαι 
νοσσιάν καί σκυλεύσειν άταλαιπώρως βραχυημέρω πάνυ καιρώ, oi yáp 
άνθρωποι τήν Ίσαακίου άρχήν ώς έκ χειμώνος εις εαρ μετάβα|σιν ή γα-

30 λήνην άπό ζάλης θεασάμενοι σταθεράν εκ τών άπανταχή 'Ρωμαϊκών 
συνέρρεον χώρων, où μόνον όσοι ώπλίτευον, άλλα καί οι απόμαχοι ποτε 
ήσαν, καί αυτοί δέ ούχ ήττον ήΐθεοι, oi μεν όψόμενοι μόνον τον έλευθερω-
τήν Μωσήν καί τόν έπανάγοντα Ζοροβάβελ τήν αίχμαλωσίαν Σιών 
(οΰτω γαρ αύτοΐς εκρίνετο Ίσαάκιος), οί δέ άποληψόμενοι τά συνήθη 

35 τοΤς στρατευομένοις όψώνια, τινές δέ καί στρατολογηΘησόμενοι και κατά 
τών Σικελών άνδρισόμενοι. 

Ώς δέ δήλη γέγονεν ή Άνδρονίκου καταστροφή τοΤς κοττά τήν 
Φιλίππου έπαρχίαν τω βασιλεΐ συναπάρασιν 'Ιωάννη τω Άνδρονίκου 
παιδί, παραχρήμα καί αυτός συλληφθείς τάς κόρας εκκόπτεται καί κα-

40 ταστρέφει τήν ζωήν έπωδύνως, ύπομείνας παρακαλοϋντα καί μή ευρών, 
καί συλλυπούμενον καί μή ΐδών. 

Kal ó αδελφός δέ oi ωσαύτως Μανουήλ συσχεθείς έκτυφλουται, κατά 
μηδέν αυτώ έπαρκέσαντος του μηδ' δλως τοις πατρικοίς συντίθεσθαι 
άνομήμασι καί συνειδέναι τούτο ακριβέστατα ού μόνον τούς εν άγορδ 

45 στρεφομένους, άλλα καί αυτόν άπάντων μάλιστα Ίσαάκιον, ος έστέρησε 
τόν άνδρα φωτός. 

27—28 ώς — νοσσιάν: cf. Is. 10, 14 29—30 ώς — 
σταθεράν: cf. Nie. Or. 89, 1—2; Mich. Chon. Or. in Is. Ang. I 210, 10—12 32—33 
τόν — Σιών: cf. Mich. Chon. Or. in Is. Ang. I 212, 8 38—40 Ιωάννη — έπωδύ-
νως: cf. Eust. 413 ,6—24 40—41 ΰπομεΐνας — Ιδών: cf. Ps. 6 8 , 2 1 43—44 
του — άνοήμασι : cf. Eust. 52, 5—-8 

VA = a, P W (ab 29 μετάβασιν), R M D F = b 

24 τών om. Ρ Ίταλιωτών V : Σικελιωτών A Sc: 
Λατίνων Ρ : Φράγγων Β κατηύθυνε Ρ θετταλίαν Bekk τε om. Ρ 25 
άνέδην A P D F Bekk: άνέδειν Μ 26 της μεγαλοπόλεως της περιωνύμου Bekk τω 
om. Ρ 27 θάλατταν V F Bekk περιλαβεϊν Α ^φόνως: ραδίως Α: καί φαδίως Ρ : 
£δον R M F : fictov καί Bekk 30 σταθηράν VRM 31 χωρών Bekk όπόσοι VAW 
πρώην post όσοι add. APW Bekk καί om. R άπόμαχοι παλαί ποτε i. mg. et r. 
8 litt. Ρ παλαί ποτε A Bekk: παλαί ποτ' W 33 Ζωροβάβελ Bekk 35 
στρατολογησάμενοι R 39 αυτός: αυτός ό 'Ιωάννης APW συλλαμβάνεται καί Ρ 
ύπ' ίκείνων post συλληφθεί add. AW: αϋτοίς add. Ν 41 ούκ Ρ 42 ό Μανου-
ήλ V 44 άκριβώς VMB : σαφέστατα Ρ 46 του φωτός Bekk 

31 ποτε: τήτες καί πρότερον b 
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Ίδών δέ Ίσαάκιος την εκ τών έφων πόλεων συνδρομή ν του λεώ 
ίκανήν συνάρασθαί οί κατά των έκ Σικελίας έχθρων | αυτούς τε ασμένως 
είσωκίζετο και δωρεαϊς εύφραίνων όση δύναμις και όπλοδοτών εις τό 
μετά τοΟ Βρανα στρατόπεδον έξοπτέστελλε και τοις λοιποϊς δέ 'Ρωμαϊ- 50 
κοϊς τάγμασιν, όπόσα έθυραύλει τοις πολεμίοις άντιφερόμενα, εττεμψε τά 
βασιλικά σιτηρέσια καί έτι μάλλον προς τον αγώνα έπέρρωσε τον ιτρο-
κείμενον ποσωθέντα εις χρυσίου κεντηνάρια τεσσαράκοντα. 

Αυτό μέντοι τό έκ Σικελίας άντίμαχον, μήπω τά κατ* Άνδρόνικον 
ένωτισάμενον, ευθαρσώς τε της είς τά πρόσω πορείας εϊχετο πέρας της 55 
όδοιπορίας την Κωνσταντίνου θέσθαι διανοούμενον· καί ό στόλος δέ 
άναπλεύσας ταΐς νήσοις προσώκειλεν, αι άγχιστα της πόλεως άμφιρ-
ρέονται. άλλ' ό τους γίγαντας μή εν πλήθει Ισχύος αυτών καί άρμασι καί 
ΐπποις σώζεσθαι άφιείς καί τοις ταπεινοΐς χάριν έπισταλάττων, ούτος 
τούς ύψαύχενας εσφηλε, καί αύθις άτεχνώς καταβάς ού συνέχεε μέν τάς 60 
γλώσσας αυτών, είς δέ τρισσούμενα τούτους καταδιείλε τμήματα, τό 
μέν γάρ τήν τών Θετταλών προκαθημένην είάθη φρουρεϊν καί έμενε κατά 
χώραν μετά νηών ταχυναυτουσών, τό δέ τάς Σέρρας έκειρε περιιόν άδεώς, 
τό δέ τρίτον τοΰ πρόσω έχόμενον ούδ' αύτό καθαρώς ήν άδιαίρετον, 
άλλ' ö μέν Στρυμόνος έπινε καί έλούετο φθεϊρον τά κατ' Άμφίπολιν, δ δέ 65 
προπορευόμενον γεγηθός | καί οίον προαρπάζον τήν είς τήν βασιλεύου-
σα ν εϊσοδον κατά Μοσυνόπολιν έστρατοπεδεύετο. άεί δέ νικώντες καί 
μηδένα τόν ες χείρας έχοντες έπιόντα άπερισκέπτους έδρων τάς εκδρομάς 
και κατά Τλας άποδιίσταντο καί άλλος άλλοθι, ώσπερ έκάστφ φίλον, 
άπεσκεδάννυντο, εϊ ποτε δεήσειεν έξιέναι της Μοσυνοπόλεως επί ληϊσμώ 70 
καί τά έπιτήδεια είσενέγκασθαι. 

58—59 ό — άφιείΐ: cf. Ps. 32, 16 sq.; 19, 8 59 toîs — έπισταλάττων: cf. Prov. 3, 
34 59—61 ο ύ τ ο ς — α υ τ ώ ν : cf. Gen. 11, 7 

VA = a, PW, RMDF = b 
47—48 Ιδών δέ Ίσ . toùç . . . συντρέχοντας Ικανούς ές 

τήν κατά Σικελών σύναρσιν Ρ 48 έκ Σικελίας: Σικελών W 50 έξαπέστειλε MF a c 

52 έπτέρωσε R D K N 53 ές W ή τεσσαράκοντα A m e: τριάκοντα Α 54 τά κατ ' 
Άνδρονίκου V: των είς τόν Άνδρόνικον γεγονότων Β 55 είς: πρός V: ές D F Bekk 
είχετο : ήπτοντο V πέρας : πέρας τών μόχθων AP Bekk 55—56 της όδοιπορίας 
suppl. P m « 56 Κωνσταντινούπολιν V ΘέσΘαι: θεάσασθαι Μ δέ om. R M D F 57 
άναπνεύσας D : έμπνεύσας F που post δ γ χ ι σ τ α add. Bekk 60 ώς πρώην έπΐ 
τών πυργοποιούντων post καί add. APW Bekk αύθις — καταβάς suppl. i. r. 10 
litt, et mg. P : om. W άτεχνώς om. V: άντικρυς APN 61 γλώττας V τού-
τους om. V τούτους — τμήματα i. r. 18 litt. Ρ 62 γ ά ρ — τών i. r. 6 litt. Ρ 
προκαθημένην: προκαθημένην πόλιν A P B e k k : πόλιν W 65 έκαρτέρει περί τόν 
Στρυμμόνα Β τού Στρυμόνος Bekk Στρυμμ. constanter P D επινε om. W 
66 ές Ρ βασιλεύουσαν : μεγαλόπολιν Ρ 67 άεί rep. post νικώντες VM F a c 

καί om. W 68 έχοντες τόν ές χείρας ίόντα Ρ είς Μ άπερισκέπτως V 
69 ώς Ρ εκάστου R 71 καί om. V τ ώ ante τά add. APW Bekk 

55 τε om. Ρ b Bekk 59 τοις δέ ταπεινοΐς καί προσήνεσι χάριν έπισταλάττων b Bekk : 
καί τοις ταπεινοΐς χάριν cum a ser. Ν 62 τών om. b 
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Φυλάξας τοίνυν ό στρατηγός τα παρά των βαρβάρων ώδέ πη γινό-
μενα την crrporriàv επάγει κατά καιρόν, μόλις πείσας άποστήναι μικρόν 
των ορέων και βαδίσαι ποτέ καί πεδίον ίππήλατον. καί ώς ήνυσάν τι 

75 χρηστόν έκ πρώτης όρμής καί μοϊραν έτρέψαντο των αντιπάλων, τον των 
Μυρμιδόνων μυθον 2ργοις αύτοϊς έπιστώσαντο αίφνης είς αγαθούς άνδρας 
μετατεθέντες καί άεΐ τόν όπισθεν κτείνοντες. συνέβη δ' έπιταθήναι την 
των πολεμίων έπιδίωξιν καί κατά Μοσυνόπολιν αυτήν, ευτυχώς δέ καί 
τοις έφεξής προσπλακέντες επιτίθενται καί τοις του πολίσματος ενδοθι. 

80 άμέλει καί τάς πύλας παρά των πολεμίων φρουρουμένας (ήδη γάρ φόβος 
καί φρικασμός αυτούς περιεκέχυτο σώματος) παραδόντες πυρί είσπεπη-
δηκότες εσωθεν ένειστιώντο ταις σφαγαϊς | επί μακρόν άπόσιτοι όντες 
καρυκευμάτων άρεϊκών. ώς δ' εφαγον πλοΟτον έθνών ένεπλήσθησάν τε 
καί έλιπάνθησαν τοις λαφυραγωγήμασι, καί κατά των περί τήν Άμ-

85 φίπολιν έφρονηματίσθησαν ώς εωλον τροφήν τήν πρότριτα νίκην άντι-
παρελθόντες. 

Άπήραν ούν ώς παρεμβολή θεοϋ ή λεόντων στρατόπεδον τοις των 
πολεμίων ϊπποις καί όπλισμοΐς φραξάμενοι κατά της περί τόν Στρυμόνα 
ετι σκηνουμένης λοιπής μερίδος των αντιπάλων · οτε καί του κύβου των 

90 πραγμάτων θεόθεν άλλως ριφέντος, οί μέν πρώην ύψαύχενες καί γαϋροι 
καί μικρού τοις δόρασιν όρη μετεωρίσειν και μεταθήσειν κομπάζοντες, ώς 
καταιβάτη πληγέντες ή βροντής ήχω έξαισίας παρακοπέντες τόν νουν 
τοΤς των κατά Μοσυνόπολιν οικείων άττευκταίοις άκούσμασιν, άνεβάλ-
λοντο τήν μάχην καί έξετάσσοντο ρςίθύμως, οί δέ 'Ρωμαίοι τό ταπεινόν 

75—76 τόν — μΟθον : cf. Hes. fr. 76 Rzach; Strab. 8, 6, 16 p. 375; Nie. Or. 95, 15 
82—83 έπΐ — άρεϊκών : cf. Nie. Or. 30, 1—4 83 εφαγον πλοΟτον έθνών : cf. Is. 29, 
7 sq. et 60, 16 87 παρεμβολή θεοϋ: Gen. 32, 2 89—90 τοΰ — £ιφέντο;: cf. Nie. 
Or. 19, 20 91 όρη — μεταθήσειν: cf. Mat. 17, 20 

VA - a, PW, RMDF = b 

72 'Αλέξιο; ό Βρανά; post στρατηγό; add. AW: Βρανά; add. Ρ Bekk 74 καί 
alt. om. Ρ 76 αίφνη;: εύθύ; R 77 μετατεθέντε; V Bekk: μεταστραφέντε; 
APW Sc 78 καί pr. om. V καί — αύτήν: μέχρι καί αύτη; τη; Μοσυ-
νοπόλεω; (Μωσυνουττόλεω; Ρ»°) APW: Ιω; Μωσυνοπόλεω; Sc 78—79 
ευτυχώ; — ΙνΒοθι: ώ; δ'ευτυχώ; καί τοι; έφεξή; προσεπλάκησαν, όρμώσι καί του πο-
λίσματο; έττιβήναι Ρ 79 όρμώσι καί τοΰ πολίσματο; έπιβήναι post προσττλακέντε; 
add. Α καί om. V Ινδοθεν V 81 καί post πυρί add. V 83 καρυκευμάτων 
άρ. : άρεϊκών δεξιώσεων Ρ 84—85 τοϊ; — έφρονηματίσθησαν om. R καί — 
έφρονηματίσθησαν: τοϊ; κατά των (κατά τών i. mg.) τγ. τ. Άμφίιτολιν είτα έττέθεν-
το Ρ: τοϊ; κατά τών π. τ. Άμφ. έφρονηματίσθησαν AW 88 δπλοι; Ρ 
89—90 τών πραγμάτων om. D F Bekk 90 άλλω; om. V άλλω; ^ιφέντο;: με-
ταρριφίντο; Ρ 91 όρη μετεωρίσειν om. Μ 92 καταιβάται; V 93 τών om. 
MDaoFac τών κατά ΜωσυνοΟπολιν οίκείων i. r. 10 litt, et mg. Ρ τήν Μοσ. D 
Bekk 94 έξεταράσσοντο Ρ φαθυμότερον APW 

77 μεταδευθέντε; b 
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σττοθέμευοι του φρονήματος ώς είς θήραν ορνίθων χαμαιπετών ύψινεφεΐς 95 
έξεποτώντο άετιδείς καί ώργων άπτέρω τάχει συμπλοκή ναι Οφ' ών ι 
ήσαν άπορνιθούμενοι πρότερον όνειδείοις ^ήμασιν. 

Έπεί δ' elç Ινα χώρον συνήλθοσαν αμφότερα τά στρατεύματα (ήν δέ 
ούτος ό τού Δημητρίτζη λεγόμενος τόπος), τότε δή μάλλον οΐ Σικελοί 
καθυπέδειξαν δ πεπόνθασι δείλανδρον. συμβάσεων γαρ έμέμνηντο καί τού- 5 
των ενεκα διεκηρυκεύοντο πρός Βρανδν. καί τά μεν πρώτα 'Ρωμαίοις 
ήνδανε τά αιτούμενα· μετά βραχύ δ' ούκέτ' αύτοί γεγονότες, αλλά 
δόλον είναι | ύποτοπάσαντες τά παρά των αντιπάλων προβαλλόμενα, 
ή εΐ μή τοΟτο, δειλίαν yoOv έκ του άναμφιλέκτου πρόδηλον, μή πολέμου 
άναμείναντες σύνθημα, μή σάλπιγγος ήχήν μήτε τι ετερον παράγγελμα ίο 
των όσα στρατηγοΐς είθισται ποιεΐν προ των συμπλοκών, προσβάλλουσι 
τοις πολεμίοις τά ξίφη γυμνώσαντες. οί δέ μέχρι μέν τίνος εύθαρσώς καί 
άνδρείως τήν των 'Ρωμαίων έμβολήν έδέξαντο καί καμπάς τινας καί 
έλίξεις ό πόλεμος ελαβε· τέλος δέ προς τό ύπεράγαν ενθερμον της 'Ρω-
μαϊκής όρμής ύπενδόντες έκλιναν είς τροπήν καί άκόσμως εφευγον. όθεν 15 
καταλαμβανόμενοι άνηροΰντο, εζωγροϋντο, ώθοϋντο κατά ποταμού 
τοΰ Στρυμόνος, έλαφυραγωγοϋντο, εσκυλεύοντο. ήγετο δέ έβδομη του 
Νοεμβρίου μηνός καί περί δείλην ήν τής ήμέρας, όπότε ταϋτα εγίνετο. 

Συλλαμβάνονται δέ καί οί δύο στρατηγοί τού στρατεύματος, δ τε 
'Ριτζάρδος ό τής γυναικός τού Ταγκρέ κασίγνητος, δς έναυάρχει του 20 
των Σικελών ναυτικού, καί ό Άλδουΐνος κόντος, γένους μέν ού φύς εύγε-
νοΰς καί λαμπρού, δια δέ τήν κατά πόλεμον δεξιότητα αίδέσιμος ών τω 
|5ηγ1 καί τότε ύπέρ πάντας τό τής στροττηγίας ύπε ζωσμένος σέμνωμα· 
δς καί ταϊς προτέραις κατά 'Ρωμαίων νίκαις μεγαλοπρεπευόμενος έαυτόν 
έξωμοίου τω Άλεξάνδρω τώ πάνυ τω Μακεδόνι, μόνον ουκ εν στήθεσι 25 
κατ' έκεΐνον τρίχας δεικνύς ράμφους καί πτερών είκασίαν ύπεμφαινούσας, 

17 ήγετο etc.: (dies 7 mens. Nov.) a. 1185 

95—1 ώς — άετιδεΐ$: cf. Horn. O 690—692 1 άπτέρω τάχει: cf. Nie. Or. 10, 10 
21 Άλδουΐνοζ : de eo vide etiam Eust. 126, 26 sqq. 25—26 μόνον—ύπεμφαι-
νούσα; : e fonte ignoto 

VA = a, PW, RMDF = b 
95 <i>s : καί ώς D υψιπετείς DK 1 è ξεπετώ ντο RM 2 ol γαρ Λατίνοι όρνίθισ 
καλοΟσι τούς 'Ρωμαίους Ame : oí τούτους όρνίθια άπεκάλουν τό ττρότερον Sc 4 ό 
om. D Δημητρίου R 7 ot οώτοί Bekk 8 παρά: Οπό V 10 μήτε: μή V 
11 συμβάλλουσι Bekk 12 τοΤς έναντίοις γυμνώσαντες τά ξίφη V 13 προσ-
βολήν V 15 όρμής: στρατείας Bekk 16—17 τοϋ ποταμού τοΰ Στρυμ-
μόνοςΡ 17 έσκ. έλαφ. W ήν δέ τότε ήμέρα έβδόμη τοϋ Σεπτ(εμβ)ρ(ίου) μηνός 
Β τότε post έβδόμη add. Bekk 18 τήν ήμέραν Bekk 20 Ταγγρέ Y D N U 
τότε post έναυάρχει add. Ρ 20—21 τοϋ Σικελικού Ρ 21 Βαλδουίνος Β 23— 
24 καί—προτέραις suppl. Am& 23 ύπέρ: παρά Ρ 24 καί: έν V: om. Ρ 
25 καί ante μόνον add. P m s 25—26 μόνον . . . . δεικνύς: καί μόνον . . . . έδείκνυε Α 
W 26 τρίχα V δεικνύς τρίχας Ρ καί om. Ρ 
3 άμφότερα συνήλθοσαν (συνήλθον Ρ) Ρ b Bekk 
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καί μείζω ή εκείνος ε ρ γ α δ ι ' α κ α ρ ι α ί ο υ Kaijpou καί ά υ α ι μ ω τ ί ύ π ε ρ η φ α -
νεύετο δ ι α π ρ ά ξ α σ θ α ι . 

"Οσοι δέ το τοϋ πολέμου διαταθέν έξήλυξαν δίκτυον εκ τε τουτωνί 
30 των ΐλών καί οΐ τά εν Σέρραις χωρία κατέτρεχον, εΰθύ της Θεσσαλονίκη? 

ΐενται καί των εκεϊσε μακρών επιβάντες νηών, ώς είχον ευθύς άπό της 
φυγής, ουκ εύπλουν τον πλουν ευρισκον· φοροί γάρ είς την αυτών 
άφάνισιν άνεγερθεΐσαι λαίλαπες όπτοπλήσαι τον μόρον αυτούς είργάσαν-
το, δν θεόθεν χερσαΐον έπικλωσθέντα μετά βραχύ μετέθεντο κατά Θάλατ-

35 ταν. πολλοί δέ μη έντυχόντες τριήρεσιν, έπικαταλαμβανόμενοι ετι κατά 
Θεσσαλονίκην άλύοντες πολυτρόπως εφθείροντο, καί μάλιστα υπό τών 
έπικούρων 'Αλανών, ούτοι γάρ αντίρροπα δρώντες ών πεπόνθασιν, 
ήνίκα Θεσσαλονίκη έάλωκευ, où φειδώ τίνος τών πολεμίων έλάμβανον, 
τάς δ' άμφόδους καί τά τών θείων σηκών πρόναα πτωμάτων ένέπλησαν. 

40 έπερόμενοι δέ καί τούς συλλαμβανομένους Σικελούς ,,ποΟ ποτέ ò αδελ-
φός" ; (ό σνμφυλέτης δηλαδή Άλανός, δν κατά την άλωσιν οίδε άπέκτει-
ναυ) έπήγον άμα τω λόγω τό ξίφος, αλλά καί τούς προσρυομένους τε-
μένεσιν άπέσφαττον ,,ποϋ ποτε ό παπδς"; λέγοντες, όπερ εστίν οϋς 
άνηρήκεσαν ιερείς έκεϊνοι είσεφρηκότες ένδον τών ιερών. 

45 "Οτε καί τοιούτο καινόν τι επισυνέβαινε · τούς γάρ κύνας φασί κατά 
μέν την της πόλεως άλωσιν μηδενός νεκριμαίου σώματος τών άναιρε-
θέντων 'Ρωμαίων άψασθαι ή δλως όδοΟσι σίνασθαι ή αϊκίσασθαι, τότε | 
δέ ούτως εμμανώς τοΤς πτώμασι τών πεσόντων Λατίνων ττροσφέρεσθαι 
καί κόρον ουδένα μηδαμώς εΐδέναι σαρκοβορίας, ώς καί τυμβωρυχείν καί 

50 άνακαλύπτειν τά παραδοθέντα ταφή σώματα καί κύρμα ταύτα ποιεΐν. 
Ζωγρεϊται δέ σύν οίς εΐπομεν δυσί στρατηγοΐς καί ό έκ Κομνηνών 

νοός έρημος καί φθόριμος 'Αλέξιος, ό τούτων πάντων αίτιος τών κακών, 
καί του τών οφθαλμών φωτός στέρεται ό τών Χαρωνείων οΙκήσεων 
άξιος. 

40 ποΰ — Αδελφός : alludit ad Gen. 4, 9 4 2 — 4 4 άλλα — ιερών : cf. Eust. 132, 
17—25 4 5 — 5 0 τούς — ποιεΐν: cf. Eust . 1 1 4 , 5 — 1 1 

VA = a, P W , R M D F = b 

27 άλλα ante καί pr. add. AP m « 
W καί alt. om. W 28 καταπράξασβαι V 29 έξήλυξαν: έξέφυγον P N 30 
oí om. R ευθύς Bekk 33 αύτοΐς V 35 έντυχόντες : εχοντες F τσΐς τριή-
ρεσιν V κατά: έπΐ V 36 τήν Θεσσ. Ρ Bekk 37 πεπόνθεσαν V 40 
έπαιρόμενοι δέ έπΐ τους etc. Α δέ καί : γαρ P W Bekk ό άδελφός om. D 43 
δπερ : δ Ρ 44 έκεϊνοι ΐερεΐς Bekk 45 τοιούτον V P R U Sc τι καινόν Ρ Bekk 
κατά: μετά Bekk 46 μέν om. V P 47 όδοΰσι — τ ό τ ε i. r. 15 litt. Ρ 48 δέ 
ούτως: δ ' Ρ 49 μηδένα Bekk ώς καί: άλλά Ρ 50 άνακαλύπτειν τών πα-
ραδοθέντων ταφή τ ά σώματα Ρ κύρματα AW ποιεΐν: τιθέναι Ρ Bekk 52 
αίτιος πάντων R 

39 πρόναα: προαύλια M D F B e k k : πρόαυλα R 43 δπερ: τ ο ϋ τ ' b Bekk 44 
έκεϊνοι om. b 47 ή αϊκίσασθαι om. W b 
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τ Η σ α ν δ ' οι και π ρ ο ς τ η ν Έ π ί δ α μ ν ο ν ά π ε σ ώ θ η σ α ν καί τοις έκεϊσε 55 
όμοφύλοις φρουροϊς τ η ς π ό λ ε ω ς ώς σ π έ ρ μ α τ α χ ι λ ι ο σ τ ύ ω ν ττολλών 
ά γ α π η τ ώ ς α π ε δ ό θ η σ α ν ή ν καί παντο ίο ι ς δπλο ι ς άμυντηρίοις ό Σικελίας 
ρήξ κρατυνάμενος ύστερον ούκ άπεδ ίδου 'Ρωμαίοις μετά τ η ν τ ω ν οι-
κείων σ τ ρ α τ ε υ μ ά τ ω ν φθοράν, α λ λ ' ή ν ούκ έδει μετά ή τ τ α ν καί α ι σ χ ύ ν η ν 
περ ιφανή δόξαν έ α υ τ ώ Θηρώμενος κατείχε φρενοβλαβώς. μετά β ρ α χ ύ 60 
δέ π ρ ο ς τάς δ α π ά ν α ? άπε ιρηκώς εκόντως άπέσχετο . 

Καί ό μέν χερσαίος πόλεμος το ιούτον αϊσιον άπείληφε πέρας ούδέ-
π ο τ ε επί καρδίαν ή μ ω ν τ ίνος άνελθόν. ά λ λ ' ό π ά ν τ ω ν κηδόμενος θεός, 
ότ ι π ά ν τ ω ν δεσπόζει , καί μετά φειδούς π ο λ λ ή ς διοικών τ ά α ν θ ρ ώ π ι ν α 
καί ελεών τ ά π ά ν τ α , δτ ι | π ά ν τ α δύνατα ι , ούτος εις ρ ο π ή ν π λ ά σ τ ι γ γ ο ς 65 
έ π α γ α γ ώ ν τ ά ημέτερα καί χ ρ η σ τ ή ν ελπ ίδα π δ σ α ν άπενεγκών ήμδς 
πα ιδεύσας βραχέα τούς εχθρούς ημών έν μυριότητ ι έμαστίΥωσεν, ού 
στο ιχε ίων μεθαρμοζομένων, ούδέ γ ή ς μέν εξαγούσης πλήθος σ κ ν ι π ώ ν , 
π ο τ α μ ο ύ δέ εξερευγομένου ένυδρα ζ ώ α βατράχους , ούδέ σφηκών α π ο -
στελλομένων π ρ ο δ ρ ό μ ω ν τ ο ύ σ τ ρ α τ ο π έ δ ο υ ή τίνος έτέρου τ ω ν π α λ α ι ώ ν 70 
έξαισίων, ά λ λ ά τ ώ ν άναιρουμένων άποκτε ι νόντων τούς φονευτάς τ ώ 
έξαίφνης εις άποτόμους ύ π ό θεού μεταβληθήναι πολεμιστάς , έπεί καί 
δειλόν τ ι π ρ ά γ μ α ή π ο ν η ρ ί α Ιδίω καταδικαζόμενον μάρτυρι , καί προσε ί -
ληφεν άεί τ ά χ α λ ε π ά τ ή οίκεία συνειδήσει συνεχόμενον. 

Τί γ ά ρ καί ε ίχον δεινόν επεγκαλεϊν 'Ρωμαίοις οί Σικελοί, ους ούρεά τε 75 
σκιόεντα θ ά λ α σ σ ά τε ή χ ή ε σ σ α πλε ίστον ά φ ' ημών έξετόπ ισαν ; ά λ λ ' 
ειπερ εστί τ ώ ν βαθυτέρων ά ν ε π ι π λ ή κ τ ω ς άψασθαι κρ ιμάτων θεού, Κύ-
ριος επαισεν ήμδς, δ τ ι Ιγυωκευ α μ α ρ τ ή μ α τ α η μ ώ ν · άλλ' επε ιδήπερ ή σ α ν 

62—63 ούδέποτε — άνελθόν: cf. 1 Co. 2, 9 (sensu mutato) 63—65 ό —πάντα: 
cf. Sap. 12,18 et Ps. 102, 19 66—67 ήμδ; — έμαστίγωσεν : cf. Sap. 12 ,22 
67—68 ο ύ — μεθαρμοζομένων: cf. Sap. 19, 18 68—71 ούδέ — έξαισίων: cf. Sap. 
19,10 et 12 ,8 73 δειλόν — πονηρία : cf. Sap. 17, 10 75—76 ou; — έξετόπι-
σαν: cf. Horn. A 156 sq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

55 τών Λατίνων post oî add. APW Bekk τήν om. Ρ έκει DF 
Bekk 57 άπεδόθησαν: διεσώθησαν V: άπεσώθησαν Β Σικελία; om. D 58 
κατάκρατυνάμενο; Μ μετά: καί μετά cum W b ser. Α οικείων: έκε(νου Ρ 59 
φθοράν: κατάλυσιν AW 59—60 άλλ' ήν ούκ έδει δόξαν μετά τήν λαμπράν έκείνην 
ήτταν καί τήν περιφανή αίσχύνην έαυτώ θηρώμενος Ρ 63 τίνος om. Ρ 64 καί om. F 
65 καί om. R 66 έπενεγκών A 67 βραχέα παιδεύσας V: όλίγον παιδεύσα; 
Β έν μυριότητι: ές τό (è; τό: έ W) πολλαπλάσιον PW 68 έξαγαγούση; R 69 
δ ' Ρ Bekk έρευγομένου AW 71 άποκτεννόντων V: άποκτενόντων AWRMDF: 
άποκτεινάντων Ρ: άπεκτονότων Ν 71—72 έν τώ έξαίφυης APWN 74 συν-
εχόμενον συνειδήσει APW Bekk 75 "Ρωμαίοι; έπεγκαλεϊν VB 77 θεού κρι-
μάτων VAW 78 ήμών άμαρτήματα V: αμαρτία; ήμών Β έπειδή δέ Ρ 

58 μετά : καί μετά W b 
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Ιταμοί και ούκ ωκτειρον οΐτινες ή μας θεόθεν είλήφασιν είς μαστίγωσιν, 
80 ούδ' αυτοί του τόν ελεον θέλοντος καί ψωμίζοντος άρτον δακρύων καί 

ποτίζοντος έν δάκρυσιν èv μέτρω τόν δίκαιον χόλον έξέφυγον, αλλ' ώς 
Ικ δρυμού λέων εμπίπτοντες καί ώς λυκιδείς όλοθρεύοντες καί ώς πάρδαλη 
εφαλλόμενοι, γεγένηνται αΙχμάλωτοι οί αίχμαλωτευσαντες καί κατεκυ-
ριεύθησαν οί κυριεύσαντες καί κεκέρακεν αύτοϊς Κύριος πνεύμα πλανήσε-1 

85 ως, δείξας ώς καί αύτοΐς ήσαν κηλίδες Stet τό του τρόπου φονικό ν εις 
φοινικοΰν χρωζόμεναι καί νίτρων δεόμεναι. ούκοΟν καί τα οίκεϊα δρια 
ύπερβαλόντες είσέδραμον τά ημέτερα, μαστιγοΟντες ήμδς βραχέα καί 
μαστιγωβησόμενοι πλείονα. 

Kai την μέν ϊππον ούτως ή δίκη μετήλθεν. αί δέ μακραί νήες ύπέρ τάς 
90 δίς εκατόν ούσαι ούδ' αύται κακών άπαθεις πρύμναν έκρούσαντο. 

άποβδσαι γάρ κατά τόν Άστακηνόν κόλπον πολλούς άπεβάλοντο τών 
πλωτήρων, 'Ρωμαϊκαϊς έγκύρσασαι στρατιαϊς, αϊ τάς ένορμίσεις αύτών 
άπεκώλυον άμφί τάς άκτάς έλισσόμεναι καί πδσαν άβατον έποίουν ήπει-
ρο ν τό δέ Σικελικό ν ναυτικό ν, εϊ ποτε κατά χέρσο ν προύκυψεν ή άπο-

95 βάθραν εβαλεν, εύθύς τοις βέλεσιν ώς ύδατος σταγόσι πάντοθεν κα-
ι ταντλούμενον ώς κέλυφος χελώναι τά τών νηών ύπέτρεχε καταστρώματα, 

τοσαύταις δέ οΰσαις τόν αριθμόν ταΐς ναυσί ai ήμέτεραι είσάπαξ έκατόν 
συγκροτούμενοι μάχεσθαι άπεθάρρουν. καί ού τό ναυτικόν έκαρδίωττε 
μόνον, άλλά καί πολλοί τών άστυπολιτών ταϊς άλιάσιν έμβάντες καί 

5 δτω τύχοι καθοπλισάμενοι τόν πλουν ες τούς πολεμίους 2σφυζον θέσθαι· 
ού συνεχωροΰντο δέ πρός του βασιλέως καί τών συνδιασκεπτομένων 
αύτώ τά κοινά, ούκ είς τό πρόθυμον τών ημετέρων άφορδν μόνον έχόν-
των, άλλα καί τό ύπερπαϊον | προορωμένων τών άντιμαχομένων νηών. 
καί κατά τοϋτο περί τήν τών Κιόνων ήϊόνα αί τριήρεις σαλεύουσαι ού 

80 τόν — θέλοντος: cf. Os. 6, 6; Mat. 9, 13 80—81 ψωμίζοντοί — μέτρω: cf. Ps. 
79 ,6 84 κεκέρακεν — πλανήσεως : cf. Is. 19 ,14 

VA = a, PW, RMDF = b 

79 έτασμοί V ούκ ώκτειρον : άνοικτίρμονες Ρ 80 
ελεον : όλεθρον V έθέλοντος W 82 λέοντες PWB Bekk 82—83 ώς alt. — 
καί om. R 83 ol: καί W 84 κυριεύοντες V: κατακυριεύσαντες F Bekk πνεύ-
μα: ύδωρ Bekk 86 φοινικοΰν: φόνιον AW 90 τών κακών D F Bekk άπα-
θεΤς κακών V 95 εύθύ V 1 ώς—χελώναι om. Υ τοσαύταις— ναυσίν V: 
τοσαΟτα δέ όντα τά τών Λατίνων κάτεργα Β : ταΐς — αριθμόν cum PW b ser. A 
3 άπεθάρρουν μάχεσθαι V: έττροθύμουν πολεμησαι Β έπεθάρρουν AWN ναυ-
μαχικόν Va0 4—5 έμβάντες — εσφυζον om. M S είς R τούς om. W θή-
σεσθαι VDm« 8 ύφωρομένων AW Αντιμαχομένων VMDm«F: άντιμάχων APW 
RD νηών : ή ν R 9 έσάλευον καί V 

79 Ιταμοί τε καί άνελεή μονές ol θεόθεν είληφότες ήμας (ήμδς είλ. R) b Bekk 83 al-
χμαλωτίσαντες RDF Bekk : -τεύσαντες cum a ser. M 85 αύτοϊς : σφίσιν Ρ b Bekk 
87 ύπερβάντες Ρ b Bekk 94 δέ : γάρ b Bekk 2 ταΐς δέ ναυσί τοσαύταις οϋσαις 
τόν άριθμόν PW b Bekk 
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περαιτέρω προήεσαν ό δέ τών εναντίων στόλος περί τάς δεχεπτά τήν ίο 
κώπην σχάσας εν ταϊς νήσοις ημέρας ώς ούδένα πως έώρα τών ομοφύλων 
κατά χέρσον προσιόντα, ούκ ά/αθήν εΐκάσας τήν αναβολή ν μεθαρμόζε-
ται προς άπόπλοιαν. καί δή τήν νήσον τήν Καλώνυμον πυρπολήσας 
καί όσα πάραλα κείται κατά κόλπο ν τόν Έλλησττόυτιον είχετο του 
οΐκαδε πλου. φασί δέ ώς καί τούτων πολλαι αυτανδροι τω βυθώ κατέ- 15 
δυσαν άντιπνοίαις περιπεσοΟσαι καί καταιγιδώδεσιν όμιλήσασαι πνεύ-
μασι. καί λιμός δέ καί νόσος έστιν ας έξεκένωσε. 

Καί ούτω μεν ου μείον ή δέκα χιλιάδες μαχίμων ανδρών εν τοίσδε τοις 
πολέμοις άπώλοντο, αυτοί δέ οί ζωγρηθέντες κατ' άμφοτέρους τούς πολέ-
μους ύπέρ τάς τέσσαρας χιλιάδας άριθμούμενοι ταϊς δημοσίαις φυλακαΐς 20 
έγκαθείργνυνται. μή έκ βασιλικών δέ ψωμιζόμενοι ταμιείων ή τίνος τών 
δσα το ζην συνίστησι μεταλαγχάνοντες άλλοθέν πόθεν, άλλ' άρτω 
μόνω διαζώντες, χορηγουμένω προς τών θεοφιλώς επισκεπτομένων τούς 
εν είρκταϊς, κακώς έφθείροντο, ώσθ' ό τήν άρχήν της Σικελίας χειρίζων 
καί τήν τότε κατά 'Ρωμαίων κίνησιν Θέμενος τούτο πυθόμενος δια γραμ- 25 
μάτων τω βασιλεϊ κατωνείδιζε τό άφίλοικτον ώς έώντι άφιλανθρώπως 
λιμόο και γυμνότη | τι παραπόλλυσθαι τηλίκων καί τοσούτων στίχας 
ανδρών, εναργώς μέν άράντων δπλα κατά 'Ρωμαίων νόμω πολέμου, 
Χριστιανών δ' όμως όντων καί οί παραδεδομένων είς χείρας ύπό θεοϋ. 

12 μεθαρμόζεται πρός άπόπλοιαν: adhuc mense Nov. a. 1185 

18—19 ούτω—άπώλοντο: cf. Eust. 148, 34—36 27 στίχας άνδρών: Horn. 
0 279; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 

10 δεκαεπτά Pp°KB: δ καί κρεΤττον γρ. 
έπτακαίδεκα adscr. m. alt. Fm&: Ιπτακαίδεκα Bekk 11 σχάσαντες Ρ π ω V 
11—12 τών ομοφύλων post προσιόντα transp. V 12 ούκ — άναβολήν suppl. 
pmg αγαθόν VR εΐκάσας: οίηθείς V 12—13 πρός άπόπλοιαν μεθαρμόζεται V: 
πρός υποστροφή ν ώρμησαν Β 14 παράλια R κατά κόλπον κείται V τόν 
ante κόλπον add. Bekk κόλπον: πόντον AWN είχετο: οϊχεται R 15 κα-
τέδυσαν: παρεπέμφθησαν V 16 πνεύμασιν όμιλήσασαι V ώμιληκυϊαι Ρ 19 
οί om. Μ 22 δλλοθέν πόθεν: άλλαχόθεν Ρ αλλ' άρτω: δρτω δέ Bekk 22— 
23 άλλα μόνω διαζώντες άρτω διαμετρουμένω ύπό τών V 23 χορηγουμένεο : με-
μετρημένω AW 24 ταΐς είρκταϊς Bekk τήν Σικελίας άρχήν V 26—27 τω 
βασιλεϊ — γυμνότητι : τόν βασιλέα ώνείδιζεν ώς άφίλοικτον άμα καί άπανθρώπως 
έώντα λιμώ καί γυμνότητι (γυμνώ καί λιμνότητι W) καί ψύχει AW : τόν βασιλέα κα-
τωνείδιζεν ώς άφίλοικτον καί λιμώ έώντα καί γυμνότητι Ρ: (ώστε καί ό της Σικελίας 
£ήξ τούτο άκουσας έγραψε) πρός τόν βασιλέα Ίσαάκιον καί ώνείδισε τό άπάνθρωπον 
καί άφιλάνθρωπον αύτοϋ Β κατωνείδισε V 28 άραμένων AW πολέμου etiam Β : 
πολεμίων V: πολεμίω ΑΡ 29 αύτώ προς θεού είς χείρας παραδεδομένων V: παρά 
θεού είς χείρας δοθέντος αύτώ Β 

10—11 ήμέρας ante τήν κώπην transp. b Bekk 21 ένείρχθησαν Ρ b Bekk 26 
τόν βασιλέα έχλεύαζεν ώς άφιλανθρώπως έώντα b Bekk 28 άραμένων b Bekk 
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30 ΧΡ^υαι δ ' ελεγε τόν νικώντα ή πανωλεθρίαν εύθύς των ξωγρηθέντων 
καταψηφίζεσθαι, εις θηρίου φύσιν εκ -ττολλοΟ τοΟ παραλόγου μεταμει-
φθέντα και τόν άνθρώπινον νόμον παραβλεψάμενον, ή μή δοκιμάσαντα 
τοΟτο, σννειληφότα δέ και καθείρξαντα, τρύφος άρτου διαθρύπτειν 
όκτάβλωμον, εί ττερί τήν διαρκή διαίτησιν κιμβικεύεται, άλλά μή τιμω-

35 ρεϊν του διά ξίφους καί αύτίκα μόρου μακρότερα λιμώττειν έώντα καί 
ιταγετω καί κρυμω διαρρηγνύναι κακώς τήν ψυχήν καί φόνου αίτίαν 
έπάγεσθαι, εί καί μή τά στέρνα διατορεϊ δόρατι ή τό βέλος άρπαζόμενον 
τοις σττλάχνοις καί έμβαπτόμενον δείκνυσιν, έπεί μηδέ διαφέρειν τό φο-
νεΟσαι καί φόνου παρασχεϊν πρόφασιν. βασιλεύς δέ ώσίν άκροις παρα-

40 δεξάμενος τά γραφόμενα ε'ίασε τούς τάλανας ώς πρότερον φθίνεσθαι, ώς 
έν αύτώ όντος του δ τι π ο τ ' άν αυτούς βούλοιτο δρασαι. σύνδυο ου ν καί 
σύντρεις πολλάκις της ημέρας έκκομιζόμενοι νεκροταφίων άμοιροι καί 
άτερ των τελευταίων λουτρών κατά τών πολυανδρίων έξετινάσσοντο 
καί καταδύσεων τών ύπογείων. 

45 Καθίσας δ ' ό βασιλεύς επί δίφρου χρυσοκολλήτου καί περιδύς τήν 
λιθόστρωτον τήβενναν βήμά τε πολυανθρωπότατον | ήθροικώς, ώς εϊη 
μή τοις άλλοφώνοις μόνον άλλά καί 'Ρωμαίοις έπιφοβώτατος, είσάγεσθαι 
κελεύει τούς του Σικελικού στρατεύματος αρχηγούς, δηλαδή τόν Άλ-
δουΐνον καί τόν 'Ριτζάρδον. οΐ καί τό της κεφαλής άποθέμενοι κάλυμμα 

50 καί δουλικωτέραν προσκύνησιν άπονείμαντες ήρωτήθησαν παρά τοΟ 
βασιλέως, όπως αύτόν, χριστόν όντα Κυρίου, έκακολόγουν έν τοις προς 
αυτόν γράμμασιν, ούδέν μεν δικαίως έχοντος έπεγκαλεΐν, τη δ ' ένεστώση 
τύχη παρά τό δέον χρωμένου καί κυδρουμένου καί τω ήττησαι κατά 
κράτος τό πολέμιον φυσωμένου. 

33—34 τρύφος —όκτάβλωμον: coniungit auctor Hes. Op. 442 cum Is. 68, 7 39 
ώσίν άκροις: cf. p. 192, 39 51 χριστόν . . . Κυρίου: 1 Regn. 24, 7; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 

30 ζωγρουμένων V 31 είς om. R φύσιν θηρίου V έκ — παραλόγου om. V 
34 ό κατά βλωμόν R : ô κατάβλωμον Μ όκτάβλωμον — διαρκή i. γ. 15 litt, et mg. 
Ρ 36 διαρρηγνύναι : άναχρέμπεσθαι Ρ 36—39 καί alt. — πρόφασιν om. VB 
36—37 καί έντεύθεν (κάντεύθεν W) αίτίαν φόνου έπάγεσθαι AW 37 έπάγεσθαι: 
ϋχειν Ρ 39 καί om. W παρέχειν AW παραδεχόμενο? Ρ 40 εία Ρ 
Σικελούς post τάλανας add. APP°W Bekk φθιννύθειν ώς πρότερον V: άποθνήσκειν 
ύπό κακοπαθείας ώς καί τό πρότερον Β : ώς πρ. φθείρεσθαι ΑΡ 41 τού om. Ρ αυ-
τούς: αύτός V δρδν Ρ 44 καί καταδύσεων: καταδύσεων τε V 45 περιθέμενος 
Ρ 46 τε om. V ήθροικώς: ήτοιμακώς Ρ 47 'Ρωμ.: 'Ρωμ. αύτοϊς PB: τοις 
'Ρωμ. αύτοϊς Bekk 48 στρατεύματος: τάγματος Ρ 49 'Ρετζάρδον AW οΐ 
καί: οί δέ APW Bekk έριώδες post τό add. AP^W Bekk 52 μέν: δέ 
V δίκαιον VAW 52—54 εχοντες . . . . χρώμενοι καίκυδρούμενοικαΐ . . . φυσώμενοι 
Bekk 53 κυδρουμένου: τυφουμένου Ρ 54 φυσιουμένου V: ύψαυχενοϋντος Ρ 

33 γοϋν post τρύφος add. b Bekk 35 έώντα : παρεικότα b Bekk 36 διαρρή-
γνυσθαι b Bekk 
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Αύτός μέν yàp ò βασιλεύς Ίσαάκιος την βασιλεία ν άρτι παραλαβών 55 
πρέσβεις άποστείλας, έτι της Λατίνης στρατιάς συνεστώσης, ούδέν τι 
των πρός διαλλαγήν φερόντων τοις στρατηγοϋσιν έλάλησε, μήτε δώ-
ρο ις α γ ά δ ω ν , μήτ' εύνοιας υπαγόμενος πλάσμασιν, άλλ' έπιστείλας 
άρχικώτερον και πάσαις μεν αΐτίαις πδσι δέ βάλλων εγκλήμασιν εσο-
βαρεύετο προς άνδρας ετι νικώντας κάπί τους έαυτών πόδας τιθέντας 60 
άπαν τό εν 'Ρωμαίοις και τό οίκείον άνυμνών άντικρυς ξίφος και μεγα-
λύνων ώς τμητικώτατον διηπειλεϊτο εφ' οίς ετι διηπορεϊτο έξολόθρευσιν 
αυτών και άπώλειαν, εΐ μή μεταβουλευσάμενοι παλίμποδες γένωνται, 
όθεν έξήεσαν. 

Ό δ' Άλδουϊνος άγέρωχος ών και άλλως, ώς εδειξε, τότε δέ και ταΐς 65 
ενεστώσαις τύχαις ώς άσκός έξοιδούμενος, ουκ ένεγκών τά έπεσταλμένα 
αμείβεται τον βασιλέα λόγοις κομψευτικοΐς. τό τε γαρ | ξίφος αύτοϋ 
έκωμώδησεν ώς σκιατραφέσιν όξυνόμενον σώμασιν (ϋπηνίττετο δέ τά 
γραφόμενα τον του Άγιοχριστοφορίτου θάνατον), και αυτόν δέ τον 
Ίσαάκιον ώς άπάλαμνον εμωκάτο· μηδέ γάρ θυραυλήσαί ποτε καί 70 
επί θυρεού άφυπνώσαι ή μαρύλλης άνασχέσθαι κράνους και μολυσμόν 
ΰπενέγκειν θώρακος, άλλά καπνω γραμμάτων προσανέχειν ές γραμμα-
τιστοϋ φοιτώντα έξ άπαλών ετι ονύχων καί δέρριν έξημμένον περί άρι-
θμφ διεξιοϋσάν πινακίδιόν τε καίγραφεΤον άνά χείρας έχοντα την σκυτά-
λην συχνά ύποβλέπεσθαι καταφερομένην των χειρών αΰτοΟ καί τών 75 
πυγών, και ταύτης μόνης εϊδέναι καί δεδιέναι τά κροταλίσματα, απειλή υ 
δ ' "Αρεος ύφίστασθαι μηδαμώς, μηδέ δουπον άκόντων ένηχηθήναί ποτε. 
ού ταϋτα δέ μόνον έπικερτομών εγραφεν, άλλά καί παραίφασιν εισήγε 
καί έχθρός ών συμφράδμων έγίνετο. καί ένήγεν άποθέμενον τό βασίλειον 

73 Ιξ — όνύχων: cf. Apost. 7, 61; Karathanasis 236 77 δοΟπον άκόντων: Horn. 
Λ 364; al. 

VA = a, PW (usque ad 70 γάρ), RMDF = b 

55 Ίσαάκιο; om. VB 56 Iti: ê-rrl V 57 στρατηγοί; Ρ του έναντίου στρα-
τεύματο; post έλάλησε add. AP Bekk 57—59 μήτε — πλάσμασιν et καί — έγ-
κλήμασιν om. V: μήτε δώρα τινά πέμψα; αύτοΐ; Β 61 αντίκρυ; V: cum PW b om. 
A 63 γίνονται Ρ 64 ενθεν W 65 δέ Ρ Bekk δέ Βαλδουίνο; WDF τότε 
δέ καί: Ιτι γε μήν AW 67 τόν βασιλέα om. et αύτοϋ: τού βασιλέω; VB λόγοι;: 
γράμμασι AW 69—70 δέ τόν Ίσαάκιον om. V 70 ποτε καί: τε καί ΥΑ: μηδ' 
Ρ 71 άφυπνώσειν έπΐ θυρεού V άφνπν. : άφυπνώσαι ποτε Α : άφυπνώσαι 
ότεδή Ρ έπΐ Θυρεώ Dp° : έπΐ θυρεών Dacf F Bekk ή : ή γοϋν AP Bekk κράνου; — 
μολυσμόν suppl. Pm« 71—72 μολυσμόν ύπενεγκεΐν V: ύπ. μολ. cum Ρ b ser. Α 
72 γραμμάτων: πραγμάτων Α 73 όνύχων ετι V 73—74 περί άριθμφ om. AP 
74 πινακιδίον διεξιούσαν πινακιδίον Α (πινάκι) δίον διεξιοϋσάν τε i. r. 4 litt. Ρ 
75 αύτοϋ τών χειρών V 77 "Αρεω; V Οπενέγκαι Ρ ποτε om. Pac 78 ού 
μόνον δέ ταϋτα VA έγραψεν VA 

55 μέν om. Ρ b Bekk 61 άντικρυ; om. PW b Bekk 71 άφυπνώσαι : εύνασθήναι 
b Bekk 71—72 ύπενέγκαι μολυσμόν Ρ b Bekk 73—74 περί — διεξιοϋσάν om. b 
Bekk 
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80 στεφάνωμα καί τά λοιπά της αρχής άττοβαλόμενον καί συμπτύξαντα 
σύμβολα τούτων μέν ύττεκστήναι καί τηρεϊν τω νικώντι καί κρείττονι, 
τόυ έαυτοΟ κύριον ούτω τον ρήγα λέγων, αύτόν δέ ύποπεσεϊν και περί 
του μόνον ζην έπανατείνεσθαι δέησιν. 

Καί βασιλεύς μέν δια ταΟτα ύττ' εύθύνην ήγε τότε τούς στρατηγούς, 
85 μη φέρων τό του Δαυίδ κατά νουν | ,,ή γλώσσα ημών παρ' ήμϊν έστι* 

τίς ήμών κύριος έστι" ; καί θανάτου έτίμα τά γεγραμμένα. 
Ό δέ 'Αλδουϊνος ουκ ή ν άρα μόνον δεινός έπιπλήξαι τήν τύχη ν ετι 

εχων ύπερηφανευομένην, άλλα καί κολακεύειν ήσκητο άκρως, ττρός δ 
μόνον παν όπλον καί πάσα μικρού μηχανή πέφυκεν ασθενέστερα, έν οίς 

90 άπολελοιπός ή ν αύτόν τό εύδαιμονεΐν· έξέκρουσε γάρ τής όργής καί 
καθήδυνε τον βασιλέα ύποσκυζόμενον, τό ξίφος αύτοϋ μεγεθύνειν άρξά-
μενος ώς βασιλικόν όντως καί τομόν, καί μή κουφολογίαν άνόνητον, 
ρήματα δέ άληθείας τά παρά βασιλέως τότε γραφέντα διετείνετο είναι 
καί άτεχνώς ένσημανθέντα χειρ! θεοΰ. άλλά καί έαυτόν ούκ άττόβλητον 

95 έδεϊτο ήγείσθαι, εΐ δριμύτερα έπέστελλε· τό γάρ τών έχθρών μίσος καί ή 
ι φύσις οίδεν άνέγκλητον. 

Πρός άπερ άπεσιώπησε βασιλεύς μηδέν τι προσθείς Ιτερον, ούκ ο 155 

είτε τ ή κολακεία εκθηλυνθείς, είτε τ ή ύπερηγορία καταπεισβείς. 
Καί αύτοί μέν έκείθεν έξήλθοσαν, καί γεγόνασιν αύθις εμφρουροι. 

5 βασιλεύς δ ' έτέραις προσσχών ΰποθέσεσι προσέθετο τοις παροϋσι 
διατρανώσασθαι καί τοις λοιποϊς δέ πάσιν ούκ εΤναι όλως άνήκοον 
ήθελεν ώς άπό της ήμέρας έκείνης ούδένα ές τό σώμα διαλωβήσεται, καν 
εχθιστος ανδρών τις έσεϊται, κάν τ ή αύτοϋ βιοτή καί βασιλεία έπιβου-

85—86 ή — έστι: cf. Ps. 11, 5 93 βήματα άληθείας: Act. 26, 25 

VA = a, Ρ, R M D F = b 

80 συμπτύξαντα: ξύμπαντα Ρ 81 τά σύμβολα Bekk άποστήναι Α άσφαλώζ 
post τηρεϊν add. ΑΡρ° Sc 82 τόν φηγα om. AP Sc καί πόρρωθεν post ύποπεσεϊν 
add. AP m « 83 έπανατεΐνασθαι VA 86 ήμών : ήμϊν Α έστι κύριο; R 87 
'Αλδουϊνο; V P N B : Βαλδουίνο? A R M D F K Sc μόνον om. R 89 μικρού om. D 
άσθενέστερα VN : άσθενέστερον cum Ρ b ser. A 90 όργής : άρχήζ Μ 92 βασιλικώ-
τατον Ρ τομώτατον ΑΡ 93 είναι ante τά hab. AP Bekk et post διετείνετο rep. 
Α βασ. : τοΰ βασ. Ρ Bekk τότε V : cum Ρ b om. Α γραφόμενα A 94 
χειρί σημανθέντα V : χειρί Ινσημανθέντα Α 95 έπέστελλε δριμύτερα V : δριμύτερόν τι 
?γραψα Β 95—1 τήν φύσιν είδέναι APN 4 ττάλιν γεγόνασιν V : άπήλθοσαν 
πάλιν Β 5 (βασι) λεύ$ — παροϋσι i. r. 25 litt, et mg. Ρ καί post προσέθετο add. 
Bekk 6 πδσι διατρανώσασθαι καί τοις άποϋσιν άστικοΐς καί άλλοίοις ούκ είναι 
κτλ. Ρ άστυκοϊΐ καί άλλοίοι; post πασιν add. Bekk 7 ήθελεν om. V 7—8 
κάν — έσεϊται V : καν εϊη τις άνδρων Ιχθιστοζ cum Ρ scr. Α 8 καν: καί Ρ Bekk 
βιοτή: ζωή Ρ 

92 τμητικόν b Bekk 93 τότε om. Ρ b Bekk 95 έκ τών έχθρων Ρ b Bekk 
7—8 κάν ή (εϊη Ρ) Tis άνδρών Ιχθιστος Ρ b Bekk 
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λεύων άλω. καί οί μεν τ ό βασιλικού βή|μα τότε πληροϋντες έπευφήμη-
σαν τοις λελαλημένοις τούτοις καί έπερρόθησαν ώς μικρού φωνής άκη- 10 
κοότες Θεοϋ, καί π α ς ενηχηθείς τ ό φήμα τουτί δώρημα θεου τον βασιλέα 
τέλειο ν Ιλεγε, προς την τ ο υ επηγγελμένου έργωδίαν όρων καί τ ό της 
πραότητος π ο λ ύ έκπληττόμενος · μηδέ y à p έξεΐναί τινι, καί μάλιστα βασι-
λεύοντι, μοχθηρίαν φύσεως φέρειν άκίνητον πρός τ ό κρεϊττον ή δυσμετά-
θετον, ή στέγειν άνθρωπου άποστατικόν καί ληστεύοντα τήν αρχήν, 15 
καν άρετής μεταποιοϊτο μάλιστα καί μετά Δαυίδ ούκ άνταποδιδοίη τοις 
άνταποδιδοϋσι κακά, ή ψάλλων εϊη κατ ' έκεϊνον εν καιροϊς κινδυνώδεσιν 
,,έκύκλωσάν με ώσεί μέλισσαι κηρίον, καί τ ω όνόματι Κυρίου ήμυνάμην 
αυτούς". 

Αύτός μέντοι βασιλεύς άντιφθεγγομένην προδήλως τ η γ λ ώ τ τ η 20 
καθυπέφηνε μετά βραχύ τήν προαίρεσιν, καί ώσπερ εν τ ω λέγειν ού 
διεστείλατο, ούτω κάν τ ω πράττε ιν ού συνεστείλατο, άλλα μικρού 
διημιλλήθη Άνδρονίκω τ ό προσκεκρουκός σινόμενος, μή τ ό του Σολο-
μώντος έπηνεκώς δ φησιν , ,αγαθόν τ ό μή ευξασθαι ή τ ό ευξασθαι καί 
μή άποδοϋναι" . 25 

Ό δέ γε του 'Ικονίου σουλτάν (ήν δέ εισέτι ό Κλιτζασθλάν, εύγη-
ρίαν ά γ ω ν καί γεγονώς ύπέρ ετη τ ά εβδομήκοντα) τον Άνδρονίκου 
ένωτισθείς Θάνατον καί τήν άνάρρησιν | Ίσαακίου πυθόμενος καταστο-
χάζεται άρίστως όσα είκός επί ταΐς τ ω ν βασιλέων τοιαΐσδε μεταθέσεσί τε 
καί παραλύσεσι γίνεσθαι, και μάλλον εΐ πόλεμος άνθέλκει εσπέριος καί πο - 30 
λέμων ό κράτιστος· καί δή έσβολήν ποιείται κατά τού τ ω ν Θρακησίων 

31 έσβολήν ποιείται : a. 1185 autumno 

11—12 δώρημα 6εοϋ . . . τέλειον: lac. 1, 17 16—17ούκ —κακά: cf. Ps. 7, 5 18—19 
έκύκλωσαν — ocútoús: cf. Ps. 117, 12 24—25 άγαθόν — άποδοϋναι: Eccl. 5, 4 

VA = a, P W (ab 23 διημιλλήθη), RMDF = b 

9 βασιλικόν om. V: βασίλειον Ρ τότε βήμα A 10 λαληθείσι Ρ έπερρώσθη-
σαν D: έπερρώθησαν F»0 μικρού om. V B 10—11 ώξ θεοϋ φωνή; άκηκοότε; V: 
ώς φωνήν θεοΰ έδέξαντο Β 11—13 καί πα;, όστις ένηχήθη τούτο τό £ήμα, θεοϋ δώ-
ρημα τόν βασιλέα ε!ναι συνελογίζετο πρό; τό έργώδες άφορων του εττηγγελμένου καί τό 
ύττερβάλλον τη; πραότητος έκπληττόμενο; V 11 π α ; ένηχηθείς τι; τούτο τό £ήμα 
ΑΡ 11—12 δώρημα θεοϋ τόν βασιλέα άπεφήνατο (άττεφαίνετο Se) Α Sc 12 του 
έπαγγέλματο; Ρ: των έπηγγελμένων R όρων έργωδίαν Ρ 13 τινι: τι RDF a c 

14 φέρειν: ένεγκεΐν Ρ κρεϊττον: καλόν Α 16 καν αρετής άντέχοιτο Δαυιτική; 
ούκ άνταττοδιδούζ Ρ 17 ψάλλοι Ρ εσται Α καιροί; κινδυνώδεσιν : τοις ττε-
ριστατικοϊς V : τοΐ; περιστατικοί; καιροί; κινδυνώδεσιν Α 20 μέντοι : δέ Υ : γαρ Β 
20—21 άντιφθεγγόμενα . . . τά ττραττόμενα Ρ τή γλώττη ττροδήλω; έδεδείχει V 
21 καθυττέφαινε Α προαίρεσιν : άνακήρυξιν ταυτηνΐ Α 22 ούτως V 23 τω 
Άνδρονίκω Ρ σινόμενο; τό προσκεκρουκό; V 24 τό alt. om. V 26 Κλιζασθάν 
PK: Κλιτζασθλάν R 29 των om. AW Sc τοιαΐσδε V: cum PW b om. A 31 
είσβολήν F Bekk των om. V 

29 τοιαΐσδε om. P W b Bekk 
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θέματος δι' εύίππου και εύόπλου πάνυ στρατιάς, του Σαμή άμηρα 
στρατηγουντος. οϋκοΰν ανδρών κεκενωμένον εύρών τό του Κελβιανου 
κλίμα όπλα φέρειν είδότων (πάντες γαρ ώς χείμαρροι μετερρύησαν προς 

35 τόν νεωστί τήν άλουργίδα έμπορπησάμενον Ίσαάκιον) ανθρώπους τε 
πολλούς εχειρώσατο και ζώων ήλασεν άγέλας παντοδαπών καί ωφε-
λειών άλλων τό οίκεϊον ένέπλησε στράτευμα. 

Ήρεμησάντων δέ καί τών έώων εθνών άλλοις τε προσκαίροις φιλο-
τιμήμασιν, άλλα δή καί ετησίων άπολήψεσι φόρων (ούτω γαρ οί ές 

40 ή μας ύπερκαθήμενοι 'Ρωμαίων μετιέναι ϊσασι τό άλλόφυλον, τήν οίκου-
ρίαν μεταδιώκοντες ώς Θαλαμηπόλοι νεάνιδες, αϊ περί την ταλασίαν 
διαπονοϋνται), ήθέλησεν έξ άλλοεθνοϋς γένους εαυτώ μνηστεύσασθαι 
γαμετήν ην γαρ ενυμφεύσατο πρότερον θανάτω άπεβάλετο. καί δή 
κοινολογησάμενος δια πρέσβεων τω της Ούγγρίας ρηγί τω Βελδ 

45 μνηστεύεται εις γυναίκα τήν εκείνου θυγατέρα, της δεκαετηρίδος οΰπω 
άκριβώς άψαμένην. 

Τα δέ γαμοδαίσια θύειν άπό χρημάτων δημοσίων σμικρολογούμενος 
άμισθί ταΟτα έκ τών | οίκείων συνέλεγε χώρων · καί ελαθε δια σμικροπρέ-
πειαν καί άλλας μεν πόλεις καλαμησάμενος, αϊ κατ' Άγχίαλον συνωκίζον-

50 το, εαυτώ δέ μάλιστα καί 'Ρωμαίοις έκπολεμώσας τούς κατά τόν ΑΙμον 
τό όρος βαρβάρους, οι Μυσοί πρότερον ώνομάζοντο, νυνί δέ Βλάχοι 
κικλήσκονται. 

Ούτοι γαρ ταϊς δυσχωρίαις πεποιθότες καί τοις φρουρίοις θρασυνό-
μενοι, & πλείστα τέ είσι καί ορθά κατ' άποτόμους κείμενα πέτρας, καί άλ-

55 λοτε μεν κατά 'Ρωμαίων έμεγαλαύχησαν, τότε δέ πρόφασιν εύρηκότες ô 
δή λέγεται Πάτροκλον τήν τών οίκείων θρεμμάτων άπαγωγήν καί κά-
κωσιν έαυτών ες άποστασίαν λαμπράν άνεσκίρτησαν. 

45 μνηστΕύεται : a. 1185 exeunte vel a. 1186 ineunte 

55—56 πρόφασιν . . . Πάτροκλον: cf. p. 161, 68 57 ές άποστασίαν λαμπράν: cf. ρ. 
73, 4 

VA = a, PW, RMDF = b 

32—33 στρατηγοΰντοί άμηρδ VN 34 παρερρύησαν R 38 ήρεμησάντων: 
όρμησάντων Α καί om. APWN Sc τε : τε καί W 40—41 τήν — μεταδιώκοντες 
post νεανίδες W 41 μεταδιώκεσβαι Α 41 ίσα καί θαλαμηπόλος νεάνισι, αι . . . 
διαπονοϋνται ΑΡ, ubi αϊ — διαπονοϋνται suppl. in mg. 41 τήν om. Bekk 43 
ένυμφεύσατο: ήρμόσατο Ρ: έμνηστεύσατο Bekk 45 αύτοϋ V 48 άμισθί: άδοτΐ 
AW Sc : άνευ tivòs δόσεως Β 50 καί om. Μ 51 νΟν V 53 πίσυνοι δντες 
καί πεποιθότες τοις φρουρίοις, & V 56 Πάτροκλον: σάτροκτον R: π(ατροκ)λ(ον) 
Mir 57 είς V άπεσκίρτησαν AW 58 πρωτεργοί V 58 τό έθνος άνασεί-
σαντες δλον V : τό όλον έθνος άνασείσαντες Β 

32 πάνυ στρατιάς: στρατεύματος PW b Bekk 41—42 ώς — νεάνιδες: ϊσα καί 
θαλαμηπόλοις νεάνισι PW b Bekk αί — διαπονοϋνται om. W b 45 μνηστεύεται: 
άγεται b Bekk 
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τΗσαν δέ oí του κακοϋ πρωτουργοί καί τό έθνος όλον άνασείσαντες 
Πέτρος τις καί Άσάν, ομογενείς καΐ ταύτόσποροι, οΐ καΐ μή δρώντες τήν 
νεωτέρισιν όπτροφάσιστον προσίασι βασιλεϊ, σκη νου μένω έν τοις Κυψέλ- 60 
λοις, αιτούμενοι συστρατολογηθήναι 'Ρωμαίοις καί διά βασιλείου 
γράμματος σφίσι βραβευθήναι χωρίον τι βραχυπρόσοδον κατά τον 
ΑΙμον κείμενονκαί αποτυχόντες του αΐτήματος — ή ν γαρ ή θεία έπικρα-
τεστέρα κίνησις — ύπετονθόρυζον ώς ούκ είσακουσθέντες, εΐκαίως δέ καί 
τήν αίτησιν έπανατεινάμενοι παρέπτυσάν τι καί ρήμα Θερμότερον τήν 65 
άποστασίαν έμφαΐνον καί όσα έπανιόντες οϊκαδε δράσουσι, καί τούτων 
μάλιστα ό Άσάν ò καί θρασύτερος καί ωμότερος, δς καί τύπτεται κατά 
των προσώπων επιταγή του σεβαστοκράτορος Ιωάννου, έπιπλη-| 
χθείς εις άναίδειαν. 

Καί οί μέν άπρακτοι ούτως έπανήλθον καί περιύβριστοι · όσα δέ 70 
κατά 'Ρωμαίων οί άνοσιουργοί ούτοι καί μιαροί διεπράξαντο, τίς αν 
έφίκοιτο λόγος ή ποία διήγησις τοσαύτας κακών ' Ιλιάδας συμπεριλήψε-
ται ; άλλά μήπω περί τούτων, τό δέ λέγειν προβαινέτω μοι καθ' είρμόν. 

"Ετι του έκ Κομνηνών Ίσαακίου τυραννεύοντος τής Κύπρου καί 
μήτε χρημάτων ύποσχέσεσιν άποσχέσθαι ταύτης προτιθεμένου μήθ' 75 
ύποκλινομένου τώ βασιλεϊ, ούτε μήν τά δεινά μετριάζοντος, όσα έκα-
κούργει κατά Κυπρίων άεΐ καινοτέρας κολάσεις έπινοών, εγνω κατ' 
αύτοϋ στόλον καταρτύσειν ό βασιλεύς, καί επειδή μακραί νήες ήτοι-
μάσθησαν έβδομήκοντα, ναύαρχοι άναδείκνυνται ό Κοντοστέφανος 
'Ιωάννης, ούδοΟ έπιβάς γήραος, καί ό Κομνηνός 'Αλέξιος, δς εί καί εύήλιξ 80 
ήν και ανδρείος καί του βασιλεύοντος έξανεψιός, αλλ' έκκοπείς τάς κόρας 
ύπ' 'Ανδρονίκου αχρείος προς τών όλων είς τήν τότε στρατήγησιν συλ-
λελόγιστο καί τοΤς πολλοίς άπαίσιος έκρίνετο οίωνός. 

60 προσίασι: initio a. 1186 

72 κακών Ίλιάδα$: cf. Zenob. 4, 43; Diogen. 5, 26; Karathanasis 38 80 ούδοϋ . . . 
γήραοζ: Horn. Χ 60; o 246 

VA = a, PW, RMD (usque ad 81 έξανεψιόζ) F = b 

62 σφίσι: cojtoîs V B βραχυπρόσοδον: όλιγόφορον V : όλίγην εϊσοδον εχον Β 
63—64 καί — είσακουσθέντεξ V : δέ άπέτυχον τη ζ αΐτήσεω; καί οϋκ ήκούοντο, έγόγ-
γυσαν Β : lect. codd. P W b hab. A είκαίωζ δέ καί: καί είκαίως Ρ 65 θερμότερον: 
τραχύτερον V 66 ύπεμφαϊνον Bekk 68—-69 is άναίδειαν Ιπιπληχθείΐ V 69 
έ; V W 70 άπήλθον V 73 δέ om. W 76—77 ούτε — έτπνοών om. D 77 
έπινοούμενος Ρ 78 ηϋτρεπίσθησαν V 79 ο ' DN στολάρχαι AW 80 
ούδοϋ : όδοΟ VARM 81 βασιλέως V άνεψιός PD 82 τών—ε!? om. V 
ναυάρχησιν AW : στολαρχίαν Ρ λελόγιστο Ρ άτταίσιος om. Α 

63—64 καί — είσακουσβέντεί : άλλ' άπέτυχον του αίτήματοί . . . . ϋπετονθόρυσαν oöv 
(οΟν om. RMDF) ώζ παροφθέντες P W b Bekk 74 κατατυραννεύοντοϊ b Bekk 
83 καί — άπαίσιοζ : val μήν ούδ' αίσιοζ P W b Bekk 

24 van Dieten, Nik. Chan. Hist. 
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Καΐ δή ó μέν ές Κύπρον πλους ακίνδυνος και τό πνεύμα λίαν φορόν, 
85 ήρέμα πως έμπΐπτον τοις λαίφεσι, τά δ' έφεξής καΐ μετά τό προσσχείν είς 

τους έκεϊσε λιμένα? άπάσης άγριώτερα λαίλαττος · αυτούς τε γάρ ό της 
Κύπρου κρατών Ίσαάκιος συμβολών έτροπώσατο καΐ | ó των τότε 
κατά θάλατταν ιτειρατών κράτιστος, ό Μεγαρείτης καλούμενος, έπαμύ-
νων Ίσαακίω άνωϊστί έπέθετο ταΐς ναυσί κεκενωμένας εύρων των άν-

90 δρών εις τον χερσαϊον πόλεμον έξιόντων. οί δε τριηράρχαι ού μόνον 
ούδέν τ ι γενναΐον ίσχυσαν εκτελέσαι, αλλά και χερσί των εναντίων 
έάλωσαν εύμαρώς. και αυτούς μέν τω Μεγαρείτη έκδίδωσιν Ίσαάκιος ές 
ô τ ι βούλεται χρήσασθαι · και είχε τούτους Σικελία καΐ ό ταύτης τύραν-
νος, είς δ ν ώς δεσπότη ν ό Μεγαρείτης ανέφερε τά έαυτοϋ. ό δ' Ίσαάκιος 

95 πολλούς μέν των 'Ρωμαίων μετά τήν ήτταν τοις οίκείοις κατέλεξε τέλεσι, 
ι πολλούς δε καΐ άγρίαις ποιναΐς καθυπέβαλεν, όποιος ούτος άπαραίτητος 

ών κολαστής, έν οίς και τον 'Ρεντακηνόν Βασίλειον πελέκει έκ του γόνα-
τος θάτερον των ποδών έκτεμών. ήν δέ ό άνήρ ούτος άριστος τά πολέμια 
καί τω Ίσαακίω τούτω ώς Άχιλλεϊ ποτέ Φοίνιξ μύθων τε ρητηρ καί των 

5 πολεμικών έργων διδάσκαλος πεφηνώς· όργιλώτατος δ' ών ανθρώπων 
ό Ίσαάκιος καί κατά λέβητα κοχλάζων άει τω θυμω παράφορά τε φθεγ-
γόμενος έν τω χολαν καί τήν κάτω γένυν τρομαλέαν δεικνύς, καί άλλως 
δέ ούχ ιλαρά θρέπτρα έκτίνειν είδώς, τοιαύτη τιμωρία τον έαυτοΟ κα-
θυποβάλλει παιδαγωγόν, τό δέ ναυτικόν πλήθος ενθα οί πρός βουλής 

ίο διαφήκε πορεύεσθαι. οί καί ώς έκ ναυαγίου μακροΟ χρόνιοι τά οίκοι 
κατέ|λαβον, δσοι μή τριών ένί τινι κακω θαλάσσης καί λιμού καί τελευ-
τής άπεγένοντο. 

4 μύθων τε £ητήρ: Horn. I 443 

VA - a, PW, R M F = b 
85 πώς: δέ W τ ά : τ ό ν δέ R 86 

έκεϊσε V : Κυπρόσε cura PW b ser. A 87 συμβολών: ήττηκώς Ρ : συλλαβών 
R M F Bekk έτροπώσατο : έχειρώσατο Ρ 88 Μεγαρίτης constanter V W B 
89—90 των άνδρών . . . έξιόντων: τοϋ στρατεύματος . . . έξιόντος Ρ 90 πόλεμον 
έξιόντων V : έξ. ττόλ. cum PW b ser. A δέ: Totvuv Ρ 91 κατώρθωσαν cum PW 
b ser. A m e 92 έάλωσαν εύμαρώς V: εύμ. έάλ. cum W b ser. Α: τέλος έάλωσαν Ρ 
Μεγαρείτη : μεγαρείων Α 93 μετά μικρόν post τούτους add. Ρ Bekk ή Σικελία 
V N B Sc μετά μικρόν post Σικελία add. AW Sc 94 Ιφερε V 1 ήν post ούτος 
add. M 2 "Ρυνδακηνόν AW Sc 3 τά πολεμικά V : έν πολέμοις καί στρατηγίαις 
Β 7 δεικνύων Ρ 8 έκτίννειν codd. 8—9 καταδικάζει τόν έαυτοΟ 
παιδαγωγόν V 9 προσβολής R : πρός βολής Μ 10 διαφήκε πορεύεσθαι V : 
άφήκε πορεύεσθαι Β : διαφήκεν ΐεσθαι cum PW b ser. A χρόνιον M 11 τριών: 
έκ τριών APW κακών V 11—12 καί θανάτου παραπώλοντο Ρ 

85 έξής Ρ b Bekk 86 έκεϊσε: Κυπρόσε P W b : Κυπρόθι FP<= Bekk 87—88 0 
τότε κατά θάλατταν πειρατεύων, ό καί Μεγαρείτης καλούμενος b 90 έξιόντων 
πόλεμον PW b Bekk 91 ίσχυσαν έκτελέσαι : κατώρθωσαν PW b Bekk 92 
εύμαρώς έάλωσαν W b Bekk 10 διαφήκεν ίεσθαι PW b Bekk 11 τέως post 
δσοι add. b Bekk 
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Των δέ Μυσών άποστασίαν νοσησάντων περιφανή καΐ αρχηγών 
του κάκου τοΰδε ών εϊρηκα γεγονότων, έξεισι βασιλεύς κατ* αύτών. 

Χρή δέ κάκεινα μή παριδεΐν άυιστόρητα. οί Βλάχοι ώκνουν τά 15 
πρώτα καί άπεπήδων προς την άττόστασιν, είς ήν ενήγοντο πρός του 
Πέτρου καί του Άσάν, τό του πράγματος μέγεθος ύφορώμενοι. της δέ 
δειλίας ταύτης τούς ομογενείς όπτάγοντες οί ταύτόαιμοι εύκτήριον έδεί-
μαντο οίκον έπ' ονόματι Δημητρίου του καλλιμάρτυρος, είς ôv πολλούς 
των δαιμονολήπτων συνηθροικότες έξ έκατέρου γένους, αίμωπούς καί 20 
διαστρόφους τάς κόρας, λυσιχαίτους, καί τδλλα άκριβώς διασώζοντας, 
όπόσα οί τοις δαίμοσι κάτοχοι διαπράττονται, τοιάδε τούτοις ένθου-
σιώσιν ΰπετίθουν φθέγγεσθαι, ώς ò θεός του των Βουλγάρων καί Βλάχων 
γένους έλευθερίαν εύδόκησε καί του χρονίου ζυγοΟ έπένευσεν άπαυχένι-
σιν, ου χάριν καί τον Χριστομάρτυρα Δημήτριον άπολιπεΐν μέν την 25 
Θεσσαλονικέων μητρόπολιν καί νεών τον εκεί καί τάς παρά 'Ρωμαίοις 
διατριβάς, ές δ' αύτούς άφικέσθαι ώς έπαρήξοντα καί συλλήπτορα του 
έργου έσόμενον. | άνακωχευόμενοι δέ προς βραχύ οί παράφοροι ούτοι 
καί αίφνης τό πνεύμα πλεΐον συλλέγοντες Ιπιληπτευόμενοι άνεσοβοϋντο 
καί έβόων ενθεαστικώς καί διάτορον μή είναι τό άπό τοϋδε έδρας άκμήν, 30 
άλλ' όπλα μετά χείρας λαβείν καί 'Ρωμαίοις όμόσε χωρεϊν, τούς δέ γε 
συλλαμβανομένους κατά πόλεμον μή ζωγρεϊν, μή ζωογονεϊν, άλλ' 
άποσφάττειν καί κατακαίνειν ανηλεώς, μηδ' έπί λύτροις άφιέναι, μηδ' 
έπικάμπτεσθαι δεήσεσι, μηδέ γονυκλισίαις θηλύνεσθαι, άλλ' ώσπερ τινάς 
άδάμαντας πρός πδσαν άνενδότους είναι παράκλησιν καί φθείρειν πάντα 35 
τόν συλληφθέντα. 

14 έξεισι : a. 1186 vere 

14 εϊρηκα: ρ. 369, 58—59 

VA = a, PW, RMF = b 

13 νοση-
σάντων: μισησάντων et in mg. οϊμαι μελετησάντων F: μελετησάντων Bekk 14 
τοϋδε om. R γεγονότων V : γεγενη μένων cum W b ser. A : γενομένων Ρ ô βασι-
λεύς WNB Sc 16 άποστασίαν VB: έγχείρησιν Ρ πρόζ: παρά τε Ρ 17 τό: 
καί W μέγεθος: έργωδες Ρ δέ: ούν V 18 έπανάγοντες W αύτόαιμοι F 
20 δαιμονώντων V 21 λυσιχαίτας PF Bekk 23 των Βλάχων APW Bekk 
23—24 γένους καί των Βλ. Α 24 γένους: έθνους R ηύδόκησε PFKN Bekk 25 
μεγαλομάρτυρα VB: μέγαν μάρτυρα Sc 26 έκεΐ: οίκεΐον R 27 αύτούς δ ' V 
28 ούτοι om. R 29 αύθις post έπιληπτευόμενοι add. Pue Bekk 30 άνεβόων Y 
ένθουσιαστικόν KN άκμήν : καιρόν Ρ 32 μή ζωγρεϊν om. VB μή ζωογονεϊν 
om. Bekk 35 είναι : όρδσθαι AW 35—36 καί — συλληφθέντα suppl. Pm* 
35 διαφθείρειν VB 36 τόν: τά V 

14 γεγενημένων W b Bekk 29—30 διεσοβοϋντο καί έβόων ένθεαστικόν b Bekk 
35—36 άπαξάπαντας τούς συλληφθέντος b Bekk 

24« 
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Ύπό θεοπρόπων ούν τοιούτων όλον το γένος έξομιληθέντες των 
όπλων άπαντες γίνονται, καί ώς αύτίκα εύημερήθη τούτοις τά της 
αποστασίας, ετι μάλλον εθεντο τη ελευθερία σφων έπευδοκεϊν τον θεόν. 

40 και μικρόν ήγησάμενοι το καθ' έαυτούς άνετον καί οπτόλυτον και κατά 
των εκτός εμπλατύνονται του Ζυγου. άτερος δε των όμαιμόνων ό Πέτρος 
καί στεφανίσκω χρυσέω διαδεϊται τήν κεφαλήν καί τοις ποσίν ύπορράπ-
τει καί περιτίθησι κοκκοβαφές πέδιλον. τη δε ΠρισΘλάβα προσβαλόντες 
(πόλις δ' αύτη ώγυγ(α εκ πλίνθου πάσα όπτής καί πλείστην τήν πε-

45 ρίμετρον έχουσα), ώς ούκ άκίνδυνον έώρων τήν πολιόρκησιν, αύτήν 
μεν άντιπαρέρχονται, τον δ' Αίμο ν ύποκατέρχονται, | καί 'Ρωμαϊκαϊς 
έπικαταρραγέντες κωμοπόλεσιν απροσδόκητοι πολλά μεν σώματα 'Ρω-
μαίων ελεύθερα, πολλούς δε βόας καί υποζύγια καί των άλλων βοσκημά-
των χρήμά τι ούκ ελάχιστον διαρπάζουσιν. 

50 "Εξεισι τοίνυν ό βασιλεύς κατ' αυτών, oi δέ τών δυσχωριών καί 
άπροσβάτων αύθις επιλαβόμενοι άντέσχον επί πολύ. γνόφου δέ παρά 
δόξα ν άναβάντος ύπό Θεού, δς σκότος τίθησι τήν οίκείαν άποκρυβήν, καί 
τά όρη καλύψαντος, â έτήρουν οί βάρβαροι τάς τών παρόδων στενάς 
προλοχίσαντες, ελαθον 'Ρωμαίοι λάθρα αύτοΐς έπιστάντες καί διασκε-

55 δάζουσιν ούτω καταπλήγας θέμενοι. καί οί μεν άρχηγοί του κακοϋ καί 
της στρατιάς, ό Πέτρος δηλαδή καί Άσάν, καί όσον περί αυτούς έταιρι-
κόν άποστατικόν κατά τήν τών εύαγγελικών χοίρων αγέλη υ ώς εις 

50 εξεισι: cf. ρ. 371, 14 51 γνόφου: fort, solis eclipsis, quae facta est die 21 mens. 
Apr. a. 1186, cf. van Dieten, Nik. Chon. Erläuterungen etc. p. 73 

52 os — άποκρυβήν: cf. Ps. 17, 12; Nie. Or. p. 7, 14; 92, 4 57 κατά — άγέλην: 
cf. Mat. 8, 32 

VAP (ab 50 Ιξεισι) = a, Ρ (usque ad 50) W, RMF = b 

37 iôvos V 37—38 πάντες τών όπλων 
γίνονται V 38 καί — αύτίκα i. r. 5 litt. Ρ 40 Ιαυτόν AW καί tert. om. AP 
W 40—41 κατά τών άποθεν τοϋ Αίμου κωμοπόλεων καί συγκτήσεων έμπλατύνον-
ται ΑΡ, ubi τών —κα\ i. γ. 12 litt., WBekk: κατά του Ιξω λεγομένου Ζυγού έξέρχον-
ται Β 42 καί pr. om. W άναδεϊται W 43 κοκκινοβαφές W Περισθλάβα R 
44 δέ VB δσην περί τόν ΑΙμον post πλείστην add. APms W Bekk 46—47 
τόν — ά(δόκητοι) i. r. 30 litt, et mg. Ρ 46 τόν — ύποκατέρχονται om. RMF 
47 κωμοπόλεσι άπροσδόκητοι V: άδόκητοι κωμοπόλεσι Ρ: άδόκητοι κτήσεσι Α: 
άπροσδόκητοι κτήσεσι W 49 χρήμά τι μέγα διαρπάζουσιν Ρ 50 ό βασιλεύ; 
κατ ' αύτων VB: κατ ' αύτών Ίσαάκιοξ cum W b ser. AP 56—57 άποστατικόν 
έταιρικόν VN 

38 άπαντες om. W b αύτίκα om. W b 40—41 κατά τών δποθεν τοϋ Αίμου 
(κωμοπόλεων ex a add. Ν) έμπλατύνονται b comp. 46 καί ' Ρωμαϊκαΐς : ' Ρωμαϊκαΐζ 
δ ' έτέραις b Bekk 47 άπροσδόκητοι κωμοπόλεσι b Bekk 50 κατ ' αύτών 
Ίσαάκιος W b Bekk 51 αύθις om. W b 55—56 καί της στρατιάς om. W b 
56 δηλαδή : δή W b : -λαδή sscr. m. alt. F 
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θάλασσαν τόν "Ιστρον ώρμησαν καΐ τούτον διοπτλωϊσάμενοι τοις έκ 
γειτόνων ΣκύΘαις προσέμιξαν· ό δέ βασιλεύς κατά πολλή ν του κωλύ-
σοντος έρημίαν πασαν τήν Μυσίαυ εχων περιελθεϊν καί φρουράς έπιστή- 60 
σαι ταϊς έκεΐσε ττόλεσιν, αϊ πολλαί μέν είσι κατά τόν Αϊμον, αϊ δέ πλείους 
ή yoöv απασαι σχεδόν επί πετρών άποτόμων καί περινεφών γηλόφων 
πεπολισμέναι, τοιούτον μέν ουδέν τι καί διαπέπραχε, πυρί δέ τάς 6η-
μωνίας των καρπών παραδούς καί τοις τών όφθέντων Βλάχων φενακι-
σμοΐς υπαχθείς παλίμπους έκ τοϋ παραυτίκα γίνεται, ετι ώδίνοντα τά 65 
έκεΐσε παρείς. όθεν εις πλατύτερον μδλλον κατά 'Ρωμαίων έπήρε τους 
βαρβάρους μυκτήρα καί πλειόνως ήρρένωσεν. | 

Ό μέν γάρ τήν βασιλίδα καταλαβών έπί τοις κατωρθωμένοις ήν 
βρενθυόμενος, καί τινα τών έπί τώ δικάζειν (ήν δέ ούτος ό Μοναστη-
ριώτης Λέων) παθήνασθαι είπόντα τήν τοϋ Βουλγαροκτόνου Βασιλείου 70 
ψυχή υ, ότι τό τυπικόν αύτοϋ άπεσκοράκισε βασιλεύς καί δσα έπί τη του 
Σωσθενίου μονή εκείνος διέθετο, καί κατά τοϋτο νεωτερίσαι τους Βλάχους, 
έρεσχελών καί διασύρων ού καθυφήκε βραχύ ώς δήθεν σφαλέντα περί 
τήν πρόρρησιν, φάσκων ώς αύτός αύθις εις τήν προτέραν ύποταγήν καί 
δουλείαν τούς άποστάτας συνέπεισέ τε καί έπανήγαγεν άκαριαίως ούτως, 75 
ώς ούδέ χρονίως έκεϊνος, καί μάτην αύτόν ώς από δαφνηφάγου λαιμού 
καί τρίποδος άπερεύγεσθαι τά του ψεύδους όδωδότα και διάκενα θεο-
πρόπια. 

65 παλίμπου; . . . γίνεται : a. 1186 ca. mens. lui. 

VAP = a, W, RMF = b 

58—59 έκ γειτόνων: γειτονούσι 
V: γείτοσιν Β 60 φρουρά; V: φύλακα; Β: φρουράν cum W b ser. AP 61 μέν 
om. VWB Sc αϊ δέ: καί al V 62 γοΟν: καί AW 63 μέν: μέντοι F Bekk 
64 Βλάχων: Βουλγάρων V 65 καθυτταχθεί; V οώτίκα AW Sc 65—66 
ώδίνοντα ετι τά έκεΐ καταλελοιπώ; V: άκατάστατα τά έκεΐσε καταλιττών Β τταρείς 
τά έκεΐσε Ρ Bekk 66 έκεΐθεν R 66—67 έπήρε τούς Βουλγάρου; (βαρβάρου; Β) 
μυκτήρα κατά 'Ρωμαίων VB: έπήρε τοΟ; βαρβάρου; κατά 'Ρωμαίων μυκτήρα Bekk 
68 κεκατωρθωμένοι; Ν : διαπραχθεΐσιν VB 69 καί : ώ; καί Bekk τών δικαστών V 
70 τοϋ Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου F Bekk Βασιλείου: βασιλέω; Υ 71 
άπεσκοράκισε βασιλεύ; V: βασιλεύ; παρεβλέψατο cum W b ser. AP τοϋ om. WF 
72 διετετάχει Ρ κατά: διά V 73 οϋκ άνηκε AW 74—76 ώ; cíütó; καί 
αύθι; εί; τήν προτέραν δουλείαν τού; άποστάτα; συνέπεισεν ούτω; άκαριαίω;, ώ; ούχΐ 
χρονίω; έκεΐνο; Υ 74 εί; om. W 77 Δελφικού μαντικού ante τρίποδο; add. 
APWBekk έρεύγεσθαι V 

60 φρουράν W b Bekk 71 βασιλεύ; παρεβλέψατο W b Bekk 74—78 φά-
σκων — θεοπρόπια om. b 
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Oí δέ περί τον Άσάν βάρβαροι τόν "Ιστρον διαβάντες και τοις Σκύ-
θαις συμμίξαντες πλείστον έκειθεν συμμαχικού, καθώς ήρουντο, στρατο-
λογήσαντες ές την πατρίδα Μυσίαν επανήκον. καΐ σεσαρωμένην 
άτεχνώς εΰρόντες αύτήν και 'Ρωμαϊκού κεκενωμένην στρατεύματος μετά 
κόμπου έπεισέφρησαν μείζονος οία λεγεώνας πνευμάτων τήν έκ Σκυθών 
έπαγόμενοι σύναρσιν. όθεν ούδ' | ήγάπων, εΐ τ ά έαυτών εχουσι σώζειν 
καί τήν της Μυσίας μόνην περιβαλοϋνται τοπάρχησιν, άλλ' εΐ μή καί τά 
'Ρωμαίων μέγιστα βλάψουσι καί τήν των Μυσών καί των Βουλγάρων 
δυναστείαν είς εν συνάψουσιν, ώς πάλαι ποτέ ήν, ουδαμώς ήνείχοντο. 

Καί ήν αν δισσούμενα τ ά καλά, εΐπερ αυτός καί πάλιν ό βασιλεύς κατά 
τών άποστάντων έξώρμησε. πλήν αλλ' αυτός μέν τήν οίκείαν όρμήν εϊς 
ετερον καιρόν ύπερέθετο, τήν δ' άρχηγίαν τ ώ πρός πατρός ενεχείρισε 
Θείορ τ ω σεβαστοκράτορι 'Ιωάννη, ό δέ ούκ έπισφαλώς, άλλ' ώς δγαν 
έπαινετώς διακυβερνήσας τήν στρατιάν καί τούς πολεμίους έν τ ω συμ-
βαλεϊν λνπήσας ούχΐ βραχέα, είς όμαιχμίαν συσπειραθέντας καί είς πεδία 
ύποκαταβάντας ίππήλατα, μετά μικρόν τόν στρατηγό ν άποζώννυται 
ύποβλεπόμενος βασιλειαν. 

Διαδέχεται δέ τήν ήγεμονίαν ό καϊσαρ 'Ιωάννης ό Καντακουζηνός, 
γαμβρός ών του βασιλέως έπ' άδελφή. άνήρ δ ' ούτος | πελώριος μέν τό 
81 έπανηκον: a. 1186 post aestatem 

79 ol δέ etc. : cf. Nie. Or. 7, 27 sqq. 81—83 σεσαρωμένην—πνευμάτων: alludit ad 
Mat. 1 2 , 4 4 sq. 

VW» (ab 2 άνήρ) = a, A P W 

7 9 — 8 0 ol δέ τόν "Ιστρον διαβάντες καί πρός τους Σκύθας τταραγενόμενοι βάρβαροι V : 
οί δέ βάρβαροι τόν Δάνουβιν διαπεράσαντες, ώς εϊττομεν, καί πρός τούς Κομάνους άπελ-
θόντες Β 80 καθώς: καί όσον V : (συμμαχίαν έξ έκείνων λαβόντες) όσην (έβούλοντο) 
Β 81—82 τήν πατρίδα Μυσίαν καταλαμβάνουσι. καί σεσαρωμένην αύτήν 
άτεχνώς εΰρόντες V : τήν πατρίδα αυτών Zayopàv καταλαμβάνουσι. καί φιλουκα-
λουμένην ταύτην εύρόντε; Β 83 έπεισέφρησε Α έκ τ ώ ν Σκυθών Υ : έκ τ ώ ν Κο-
μάνων Β 85 τοπάρχησιν: άρχήν V B καί τ ά : τήν V 87 ουδόλως V 89 
άποστατησάντων V όρμήν: έξέλευσιν V B 91 άλλ* ώς â y a v : άλλα καί λίαν V : 
καί αύτός λίαν Β 94 τόν — άποζώννυται: παραλύεται τ η ; στρατηγίας V 1 δέ 
om. Μ ήγεμονίαν: στρατηγίαν Ν 2 — 2 6 άνήρ δ ' ούτος άξιοθέατος καί πλουτών 
έμπειρίαν, [ά]χρεϊ[ος] δέ τότε διά τ ό Tás KÓpas ύ π ' Άνδρονίκου κοπτήναι. όθεν καί ού 
καλώς έστρατήγησε Ν 

7 9 — 8 4 ol — σύναρσιν : ol δέ περί τόν Ά σ ά ν ές (elç F ) τήν Μυσίαν αύθις έπανήλθον 
μετά Σκυθώνb 84—95 δθεν — βασιλειαν: ούκοΰνούδ 'ήγάπων, εί τήν έαυτών έχουσι 
σώζειν, άλλά καί κατά 'Ρωμαίων έπήεσαν. (καί ήν δισσούμενα τά καλά, εϊπερ ό βασιλεύς 
κατ* αύτών έξήει ex a add. Ν). εξεισιν ou ν (ούν: δέ Ν) κ α τ ' αύτών ό σεβαστοκράτωρ 
'Ιωάννης ό Δούκας καί τήν στρατιάν έπαινετώς (ούκ έπισφαλώς ex a Ν) διακυβερνήσας 
καί τούς πολεμίους ούχ! βραχέα λυπήσας (μετά μικρόν ex a add. Ν) τόν στρατηγόν 
άποζώννυται ύποβλεπόμενος (ύφορώμενος Ν) βασιλειαν b 1—876, 26 Διαδ. — εχον-
ται : Διαδέχεται δέ τήν ήγεμονίαν ό καϊσαρ . . . άδελφη. άνήρ δ ' ούτος άξιοθέατος τ ό 
είδος καί πλουτών έμπειρίαν τ ώ ν τακτικών, τότε δέ ού καλώς τόν κατά Βλάχων διε-
στρατήγησε (έστρατήγησε W ) πόλωμον (ό καϊσαρ — 376, 27 app. ήγεμονίαν om. 
R M F ) A P W b B e k k 2 sqq. ήν δέ ό άνήρ τήν ήλικίαν μακρός 
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του σώματος μέγεθος και τω θυμφ γενναιότατος καΐ εύρυφωνότατος καί 
έμπειρίαν περί τους πολέμους πλούτων, σφαλλόμενος δ' άεΐ êv τοις 
πλειστοϊς ή τοις απασι διά θρασύτητα καί άγερωχίαν. άπέσβεστο δέ 5 
καί τάς κόρας· ô y à p 'Ανδρόνικος καΐ κατά τούτου τον πηρωτικόν 
έπύρωσε σίδηρον. άμέλει καί τώυ βαρβάρων τω Οπογυίω πταίσματι 
παιδευθέντων μή άφίστασθαι των όρέων, έκτρέπεσθαι δέ τά πεδινά ώς 
αύτοΐς άνάρσια, ό καΤσαρ τό περιεσκεμμένον του έργου δειλίαν είναι 
ύποτοπάσας Ιχνηλατεί κατά κυνηγέτας έπιπορευόμενος καί κατεσκήνου, ίο 
δπη παρήκοι, άχαράκωτος. νυκτός ουυ των δυσμενών έπιθεμένων, αυτός 
τε μόλις σώζεται καί τό στράτευμα πολυτρόπως έκάκωσεν. οί μέν γαρ 
ετι εύναξόμενοι καταλαμβανόμενοι άνηροΟντο, οί δέ μηδέ τά όπλα περι-
θέσθαι φθάσαντες έζωγρουντο· δσοι δ* ίσχυσαν άποδραναι άτερ όπλων 
συναλισθέντες περί τον καίσαρα πικρότερον αυτόν των πολεμίων ευ- 15 
ρισκον. ού γάρ άνίει βάλλων ΰβρεσι καί διαβάλλων ώς άπαλάμνους καί 
καταπροδόντας αυτόν, άναμαχέσασθαι δέ τήν ήτταν πειρώμενος έθω-
ρακίσατο καί είς ιππον θυμικόν Άρράβιον άνεπήδησε καί δόρυ βριθύ 
καί στιβαρόν ήγκωνίσατο. καί τοϋτο κατά των πολεμίων Ιθύνων επεσθαί 
οί παρήνει όπόσον της στρατιάς ούκ ήφάνισται, καίπερ τά έν ποσίν 20 
ουκ εχων όρδν, μηδ' ότι καταστρατοπεδεύεσθαι είδώς τό διάφορον. 

18—19 βριθύ καί στιβαρόν: cf. Horn. E 746 20—21 τ ά — όρδν: cf. p. 51, 90 

VW» = a 

4 πλούτων έμπειρίαν τ ω ν τακτικών cum A P W ser. W a 6 καί pr. om. W a τ ό ttu-
ρωτικόν W» 7 έπήρωσε V ύπογείω W a 8 όρών W * δέ: δέ καί W a 9 τ ό : 
T è W a 10 σφάς post ίχνηλάτει add. W a κυνηγέτας : κύνας V 11 όπου παρείκοι 
W a 11 έπιθεμένων των δυσμενών W» 12 έκσώζεται W® κεκάκωται W a 14 
άποδρδσαι V δτερ δπλων om. W» 15 περί καίσαρα συναλισθέντες V 16 άπα-
λάμνους καί om. V 17 άναμάχεσθαι W» 19 ήγκωνίσατο V : ήγκοινήσατο 
W» 20 ήφάνιστι W® 21 μηδ '—καταστρατοπεδεύεσθαι : ό δ ' δπη καταστρα-
τοπεδεύεται W a 

3 — 2 1 καί ανδρείος τήν ψυχή ν καί μεγαλόφωνο; καί 
έν πολέμοις δόκιμο;, άεί ποτε δέ έδυστύχει έν τοίς πολέμοις δι ' ή ν είχε Θρασύτητα καί 
άλαζονίαν. έξωρύχθη δέ καί τούς όφθαλμούς παρά Άνδρονίκου μετά τ ω ν άλλων, όθεν 
καί τούς βαρβάρους ό καϊσαρ άκούων έν δρεσι διάγειν καί μή είς τόν κάμπον κατέρχεσθαι, 
μή διαλογισάμενος δτι διά τήν αύτών άνάπαυσιν καί άσφάλειαν έν τοίς τοιούτοις εύρί-
σκονταιδρεσιν, άλλα δειλίαν τούτο κρίνας αύτών, μέσον τοΰ κάμπου έποίει τ ά αύτοϋ κα-
τουνοτόπια μήτε φύλακα; έχων άκριβεΐς ή βίγλας, μήτε μήν βάλλων χάρακα, 
νυκτός οΰν αύτώ οί βάρβαροι έπιθέμενοι, μόλις αυτός διασώζεται καί τ ό στράτευμα 
πολυτρόπως έκάκωσαν. οί μέν γάρ έξ αύτών έν ταις τένταις κείμενοι ύπό των έχθρων 
καταλαμβανόμενοι έφονεύοντο, ot δέ άναρμάτωτοι φεύγοντες έζωγροΰντο · όσοι δέ 
φυγείν ήδυνήθησαν καί πρός τήν τοΰ Καίσαρος κατούναν έλθεΐν πικρότερον αύτόν ύπέρ 
τών πολεμίων εύρισκον, ύβρίζοντα καί διαβάλλοντα ώς προδότας αύτούς. θέλων γούν 
ó καΤσαρ τήν έαυτοϋ νίκην άνακαλέσασθαι ήρματώθη καί έκαβαλίκευσε Άραβικόν φαήν, 
καί ελαβε κοντάριον ε!ς τάς χείρας αύτοϋ, καί ώρμησε κατά μέσον τών πολεμίων κράζω ν 
καί λέγων · ,,άκολουθεΐτέ μοι",μή βλέπων μηδέ γινώσκων, όπη πορεύεται ή τ ί έν τ ώ σ τ ρ α -
τ φ γίνεται. 
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κατατροπαιουχηθέντων δ' ούτω 'Ρωμαίων τά τε σημεία ύπό των βαρ-
βάρων έλήφθησαν καΐ οΐ μαλακοί δέ χιτώνες καί τά κομψά του καίσαρος 
χλανιδίσκια καθηρπάγησαν, α καί οΐ περί τον Ά σ α ν καί τόν ΤΤέτρον 

25 περιδυσάμενοι καί τά σημεία προηγούμενα εχοντες αύθις των πεδινών 
εχονται. 

Καί του Καντακουζηνού δέ την άρχήν αποθεμένου, | ό Βρανας 'Αλέξιος 
άνερρήθη στρατηγός, βραχύς μέν την ηλικία ν, κολοσσιαίος δέ τό υπο-
καθήμενον της γνώμης καί τό πανοΟργον του φρονήματος καί τών τότε 

30 πάντων στρατηγικότερος, αλλ' ούτος την στρατιά ν παραλαβών ού 
θερμώς, αλλά φυλακτικώς τήν οίκείαν στρατηγίαν μετήρχετο, άεί του 
πρόσω βάδην έχόμενος και του λυπεί ν μέν τους δυσμενείς προμηθούμε-
νος, ούχ ήττον δέ καί του οίκείου άκινδύνου έπιμελόμενος. πολλάς δέ 
δυσχωρίας παρελθών αύλίζεται κατά τον λεγόμενο ν Μέλανα Bouvòv 

35 κάκεϊσε χάρακα βάλλεται, καί ήν χρηστόν τι εργάσασθαι προσδοκή-
σιμος. 

"Ερωτι δέ βασιλείας ληφθείς καί δεσπόζοντα εχειν τόν Ίσαάκιον 
άδοξων ή δλως όραν ούκ άνεχόμενος βασιλεύοντα καί πάλαι μέν, οΰπω 

38 πάλαι: a. 1185 exeunte 

VW» - a, APW, R M F = b (ab 27 ó Βρανάς) 

24 καί alt. : τε καί W a 26 εχονται : γίνονται V 28 άνερρέθη V : άνερρ . . . . 
W a μέν: μέν ών W a κολυσσιαΐος V : κολ . . . . aïoç W» 29 τοΰ φρονήματος 
ora. V 30 άλλ ' ούτος : ούτος δή W» 31 μέτεισιν άρχηγίαν W 32 τοΰ — 
προμηθούμενος : προμηθούμενος καί τοΰ λυπήσαι μέν τούς δυσμενείς W» 33 οίκείου : 
καθ' αυτόν W" έπιμελώμενος W» 35 τ ι χρηστόν V προσδόκιμο; W a 38 
ή μηδαμώς άνεχόμενος όρδν W a 

27—28 καί — στρατηγοί : όθεν (όθεν: KalW) διαδέχεται τήν ήγεμονίαν 
(cf. 374 ,1 app.) ò Bpaväs 'Αλέξιος APW b Bekk 28—36 βραχύ; — προσδοκήσιμος 
om. APW b Bekk 37—51 Ιρωτι — τροπώσασθαι : ó δέ καί πάλαι μέν ένήδρευε τ η 
βασιλείς, ήνίκα τόν κατά Λατίνων έστρατήγει πόλεμον, ώστε (ώς Μ) καί νύκτωρ τό 
(τό om. Bekk) του μεγίστου (μεγίστου om. Bekk) τεμένους άδυτου είσιών άνασείειν 
πρός στάσιν (στάσιν : άποστασίαν APW Bekk) έπειρατο τόν όχλον APW b Bekk 

22—38 νικηθέντων ούν ούτω τών 'Ρωμαίων καί φευγόντων ήρπάγησαν παρά τών 
βαρβάρων al κατοΰναι πδσαι καί τά χρυσοϋφή ^οϋχα του Καίσαρος, τά μετά τών γερα-
νέων χρωμάτων σεσημειομένα, καί τά φλάμουλα, δτινα καί ένεδύσαντο ό Πέτρος καί ό 
Άσάν προπορευόμενοι έμπροσθεν του στρατού αυτών, καί έπΐ τόν κάμπον έκτοτε κατ-
ελθόντες τάς τέντας αυτών έκεϊ έστησαν καί κατεσκήνωσαν. Παραλυθείς δέ άπό της τοι-
αύτης άρχής ό Καντακουζηνός καΐσαρ, άνηγορεύθη στρατηγός τοΰ όλου στρατεύματος 
ό Βρανάς 'Αλέξιος, βραχύς μέν κατά τήν ήλικίαν, βαθύς δέ τήν γνώμην καί ποικίλος τήν 
φρόνησιν καί τών ευρισκομένων τότε ανθρώπων ό στρατηγικώτατος. άλλ ' ούτος τήν 
στρατιάν παραλαβών ού θρασέως άλλα μετά άσφαλείας καί φυλάξεως τά τούτου 
έποίει κατουνοτόπια, τακτικώς τοις έμπροσθεν προπορευόμενος καί προθυμοποιούμενος 
θλίβειν τούς έχθρούς, έπιμελούμενος δέ, όπως καί ό στρατός άπας άκινδύνως διέρχεται, 
διελθών δέ τόπους δυσβάτους πολλούς φθάνει κατά τινα τόπον Μέλανα Βουνόν καλού-
μενον, κάκεϊσε κατασκηνοϊ καί χάρακα βάλλει, καί έφαΐνετο ώς καί χρηστότερόν τ ι έρ-
γάσηται. εχων δέ δι ' έπιθυμίας άεί ποτε κα\ φανταζόμενος ε!ςτό ύψος άναβή ναι της βασι-
λείας, τότε τόν άπαντα σκοπόν αύτοΰ έφανέρωσεν. ό αύτός γάρ Βρανάς καί πρώτον, 
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πρώην, έάλω βασιλειών, ήνίκα έστρατήγει τόν κατά των εκ Σικελίας 
πόλεμον. δτεκαί μή έχων εύμαρώς διάτων ύπ' αυτόν 'Ρωμαϊκών δυνά- 40 
μεων ήν ώδινεν άποστασίαν έκρήξαι εις φως πρώτα μεν εις εαυτόν ύπη-
γάγετο τό έξ 'Αλαμανών συμμαχικό ν είτα, ώς οϋκ άξιόχρεων έώρα 
τοϋτο προς άρωγήν τ φ περί βασιλείας εγχειρεϊν μέλλοντι, έκείνην εγνω 
τραπέσθαι, ήν Ίσαάκιος πορευσάμενος άπραγμόνως την αύταρχίαν 
ενεπορεύσατο. νύκτωρ γάρ τόν Μέγαν Νεών είσεληλυθώς και τω ίερώ 45 
προσρυείς άδύτω, ετι διατρίβειν εν τοις εξωθεν προσδοκώμενος, εδεϊτο 
των είσιόντων έπαρήξειν αύτω την του βασιλέως άδικον έκκλίνοντι πρό-
θεσιν, μηδέ γάρ προσκεκρουκέναι οί όπωστιουν, προσεπάγων άμα τ ή 
ίκετηρία καΐ άφήγησιν όχληράν ών εμεγαλούργησε τροπαίων, δίς λέ-
γων προσβαλειν τοις τών εναντίων στρατεύμασι καί μεγίσταις μάχαις 50 
και άρίστοις στρατηγικοίς μεθοδεύμασι τοσαυτάκις τούτους τροπώσα-
σθαι. ώς δ' ου προυχώρει τηνικαϋτα τά έαυτοΟ διαβούλια, σπονδάς έκ 
βασιλέως δεξάμενος τήν μέν εφεσιν καί πάλιν ετρεφε την αυτήν κατέχων 
βία καί αγχών ώς ϊππον έξήνιον τό ένδόμυχον φίλαρχον, τότε δε ώς 
ξυρός σκόνης της συνδρομής τών στρατευμάτων λαβόμενος ύπέθηξεν 55 
έαυτόν πέρας έπιθεϊναι τοις πάλαι μελετωμένοις. 

54 τότε : a. 1187 ca. mens. Apr. 

54—55 ώς ξυρός άκόνης: cf. Diogen. 6, 91; Karathanas i s 201 

VW» = a, APW, R M F = b ; ab 52: V A P W » = a, W, R M D (ab 56 πέρας) F = b 

40 εύμαρώς εχων W a 41 έκρήξαι etç <ρώς: άποτεκείν Y 42 τό om. W a 43 
άρωγήν: άρμογήν V 44—45 όδεύσας . . . ένεπορεύετο W a 45 y a p : toívuv W» 
ναό ν W a 45—46 τό Ιερόν δδυτον είσδεδυκώς W a 46 Ιν om. W a 47 αύτω 
έπαμύναι W a άδικον έκκλ. πρόθεσιν: όργήν ύπεκκλίνοντι W a 49 Ικετεία 
W a 49—50 προσβαλειν post στρατεύμασι transp. W a 51 αυτούς W a 52— 
53 σπόνδας — δεξάμενος om. V : όρκους έκ βασιλέως δεξάμενος Β 53 ύπέτυφε cum 
b ser. W a 54 εύήνιον A P B e k k : άξώνιον R : έξόνιον Μ: έξοίνιον F a c ένδο-
μυχούμενον V 55 παρέθη ξεν V 56 πάλαι μελετωμένοις V : σκετττομένοις πρό-
τερον A P W B e k k : μελετωμένοις πρότερον cum b ser. W a 

53 ετρεφε : ύπέτυφε b 56 μελετωμένοις πρότερον b 

39—52 δτε εϊς τόν κατά της Σικελίας πόλεμον στρατηγός παρά τοΰ βασιλέως κατέστη 
καί τό έξ 'Αλαμανών συμμαχικών άνελάβετο. διακρίνας ώς [ούκ] άρκετόν έστι συνεργή-
σαι αύτω πρόςτόν σκοπόν αύτού (ού γάρ έθάρρει τοσούτον τό στρατιωτικόν σύνταγμα 
ώστε τήν βουλήν αύτού φανερώσαι) έγνω καί αύτός βαδίσαι τήν όδόν, ήν ό βασιλεύς 
Ίσαόίκιος έβάδισε καί έβασίλευσεν. έξελθών γάρ νυκτός καί πρός τόν μέγαν της άγίας 
Σοφίας ναόν είσελθών καί μέσον τοΰ Ιερού στάς παρεκάλει τούς εϊσερχομένους βοηθήσαι 
αύτω άπό της άδίκου καί παραλόγου τού βασιλέως όργής, λέγων δτι ,,ούδέν προσέκρου-
σά τ ι ή όλως εξω τοΰ όρισμού καί τού θελήματος έγενόμην αύτού". καί ήρξατο έγκαυ-
χδσθαι έν τοις αύτού στρατηγήμασιν. ,,ού γινώσκετε, ώ άνδρες, όσα έν πολέμοις 
ήνδραγάθησα, καί δεύτερον καί τρίτον δια στρατηγικών μεθόδων τούς έχθρούς ένίκησα". 
καί έκίνει πρός στάσιν τόν λαόν. Β 
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Kai δή συμβούλοις etç τοΟτο | χρησάμενος τοίς δσοι κατά γένος 
έκείνω συνήπτοντο πατριώταις (έκ τής 'Αδριανού δέ ώρμητο πόλεως), 
πολλοίς ουσι καί άπασι δυνατοϊς, το ερυθρόν υποδύεται πέδιλο ν καΐ 

60 μεταβάς εκείθεν είς τήν πατρίδα καί προς παντός αναγορευθείς του στρα-
τεύματος την ές τήν βασιλεύουσαν πόλιν στέλλεται καί περί τό Ιξω λε-
γόμενον καταστρατοπεδεύεται Φιλοπάτιον. 

Περί δέ δείλην μετά των εύοπλοτάτων δυνάμεων τω τείχει προσπε-
λάσας της πόλεως, ίππω εποχος ών παρά τοσούτον μή παντί μέλανι, 

65 παρ' δσον λευκαί τρίχες ες κύκλον σεληναίας περιαγόμεναι φυεϊσαι ήσαν 
περί τό μέτωπον, τοΤς επί των τειχών βασιλικοϊς καί ΘεαταΤς των δρω-
μένων άστυπολίταις άπειλητής άμα καί παραινέτης έδείκνυτο. τά μέν 
yàp αύτοϋ φρονοϋντας εύ παθειν Ιφασκεν, ώσπερ καί εΐ διαπετάσαντες 
τάς πύλας είσδέξονται, σωτήρα τε καί εΰεργέτην εύρήσουσι καί ύπτίαις 

70 άγκάλαις αυτούς προσδεχόμενον εΐ δέ δια τής θύρας είσιόντι καί μή 
άναβαίνειν άλλαχόθεν έθέλοντι άντιβαΐεν δήπου καί άντισταΐεν, πάντως 
κλέψας τήν είσοδον καί ληστεύσας τήν βασιλείαν έκεϊνα άνεπεγκλήτως 
έργάσαιτο, όπόσα καί ώμησταΐ Θήρες τους ποιμένας παρωσάμενοι καί μή 
δια τής αυλής των προβάτων, άλλ' έτέρωθεν εΐσω παρεισιόντες. ταύτα 

75 καί τοιαϋθ' ετερα μεγαλουχήσας καί άμα παράταξιν ένδειξάμενος όποιας 
χρεία τοις Ιτοιμασθεΐσιν είς πόλεμον, προς τό οίκεϊον στρατόπεδον ύπε-
νόστησε. 

Τή δ' έπιούση άρτι του ήλίου τά έωα φαυσιβολοϋντος πρός τοις 
τείχεσιν αύθις τής πόλεως γίνεται | κάπΐ ταΐς χερσαίαις πύλαις άντιτά-

80 ξας τήν στρατιάν, αϊ του Χαρσίου λέγονται, είς δεξιόν καί εύώνυμον κέ-

70—74 εΐ— παρεισιόντες : alludit ad Joh. 10, 1 

VAPWa (usque ad 73 πο(-) = a, W, RMDF = b 

58 πατριωταΐς om. R δέ om. R ώρμηντο Ρ Bekk 59 
ξύμπασι A : σύμπασι PW Bekk ύπενδύεται A 60 ε Is : πρός et πρός : παρά V 
61 αυτοκράτωρ post στρατεύμοΓΓο; add. APWaWDs Bekk μεταστέλλεται πόλιν 
Wa D 62 καταστρατοττεδευσάμενος AWSWD" : στρατοπεδευσάμενος Sc 63 
δε om. W 65 περιγραφόμενοι Ρ 66 toîs θεαταίς V δεωμένων Α 67 
έδείκνυτο : έγίνετο V 67—68 tous (μέν yàp) τά (ocútoO) Ρρ° 68 Ιφασκεν εί πα-
Θείν V ώς δρα W» DF Bekk 69 αυτόν post ττύλας add. APWaDs Bekk 
τε om. APW εύρίσκουσιν W D F 69—70 καί alt. — προσδεχόμενον V: cum Wb 
om. APW» 71 άλλαχόθεν άναβαίνειν APWRM δήπου ras. Wa: αΰτοί V: τε A 
W 72 πάροδον V 73 διαπράξαιτο Y 74 παρεισιόντες: παριόντες Aa cDF 
Bekk: χωρούντές τε καί παρεισιόντες Υ 74—75 ταύτα — έτερα: τοιαύτα καί 
έτεράτα W 75 καί τά τοιαϋθ' RF ένδειξάμενος: ποιησάμενος V 75—76 
οποίας — πόλεμον: όποίαν προβάλλουσιν ol έτοιμαζόμενοι πρός τό μάχεσθαι VA et 
πρός—ύπενόστησε: ύπεχώρει πρός τό οίκεϊον στρατόπεδον V 79 γίνονται V 
κάπΐ: κάν AW 79—80 κάπΐ —στρατιάν: καί τήν στρατιάν άντιτάξας πρός 
ταΐς χερσαίαις πύλαις V 

60 άναγορευθείς etiam D8: άναρρηθείς b 69—70 καί alt. — προσδεχόμενον om. W 
b Bekk 
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ρας αύτήν διαιρεί καΐ τό μέσον αύτός επέχων της φάλαγγος έφίησι τοις 
έκχεομένοις της πόλεως στρατοΐς συμπλέκεσθαι · ουδέ yàp μόνον εντός 
των πυλών της πόλεως τό ύπερπονοϋν έαυτοϋ κατεμέρισε βασιλεύς, εστι 
δ' δ καί των τειχών άνωθεν έπέταξεν έφεστάναι, άλλα και μέρος άποδιε-
λόμενος έπέτρεψεν έπεκθέειν εξωθεν έκαστάτω της τάφρου καί τοις πολε- 85 
μίοις ώς ενόν άντιφέρεσθαι. εί δέ γε κάμωσιν έπιβρισάντων τών εναντίων, 
προσφύεσθαι παρήνει τοις τείχεσιν, δπως oi τών πυργοβάρεων άνωθεν 
αύτοϊς έπαμύνωσιν. εως μεν ουν σταθηρας μεσημβρίας τοξασμοί καί 
άκροβολισμοί παρ' έκατέρων έγίνοντο τών μερών· καί βραχύ τι μέν 
αχρι τινός έκράτουν τών του βασιλέως οι του Βρανδ ώς πολέμων εμπει- 90 
poi, καί τούτων μάλιστα οί εκ του Λατινικού πεζικού συγκροτούμενοι 
στίφους, έπεί καί οι τοις ζώσιν ετι σννεξητάζοντο εκ του ζωγρηθέντος 
Σικελικού στρατεύματος, τούτους ό βασιλεύς φρουράς άνείς καί δεσμών 
καί όπλισμοΐς ΰπαγαγών πρός Βρανδν απέστειλε, καί ήσαν κρατίστη 
φάλαγξ περί αύτόν πεζική ίππικώ θυρεω καί ξίφει επιμήκει καί δόρατι 95 
έγχήρει φραττόμενοι. έπιβοηθήσαντος δέ καί του κατά σφας ιππεύοντος 
τάγματος, κατά | κράτος ούτω τούς εξ άστεος τρέπονται ώς καί άκοντας 
τήν τάφρον διαβήναι καί προσφύναι τοΤς τείχεσιν έπήμυνον δέ αύτοΤς ι 
οί τών τειχών ύπερφαινόμενοι. 

VAP (usque ad 88 έπαμύνωσιν) = a, Ρ (ab 88) W, RMDF = b 

81 διαιρεί: άριθμοϊ V καί τό: τό δέ V 82 έκχυ-
θεϊσι Ρ συμπλέκεσθαι στρατοΐς V : τ ω στρατώ συμπλέκεσθαι Β 83 τών πυλών 
om. Β της πόλεως om. V κατεμέρισε: κατέταξε Ρ ó βασιλεύς κατεμέρισε V 
ό βασιλεύς VARM Sc 83—85 εστι — εξωθεν : καί τών τειχών ύπερθεν άνεβίβασεν, 
άλλα καί μέρος άπονειμάμενος έξωθεν έπέτρεψεν άπεκθέειν V: ού μόνον έπάνω τ. τ. 
άνεβίβασε καί διεμέρισε μάχεσθαι, άλλά καί μέρος στρατιάς έξω τών τειχών καί της 
σούδας προσέταξεν ϊστασθαι Β 84 καί alt. om. W 85 έκαστου V: έκάστω P R : 
ras. M 86 ένόν: έφικτόν V άντιστρέφεσθαι R τών έναντίων έπιβρισάντων V 
87 προσρύεσθαι Bekk παρήνει om. V όπως : ώς âv V δυωθεν τών πυργο-
βάρεων V 88 τοξασμοί καί suppl. Pm& 90 έπεκράτουν APW 91 συγκρο-
τούμενοι πεζικού V 92—96 έπεί — φραττόμενοι: δσοι γαρ τοις ζώσιν έτι συνεξη-
τάζοντο έκ τών ζωγρηθέντων Σικελικών στρατευμάτων, τούτους ό βασ. έξαγαγών της 
φρουράς καί όπλισμοϊς ύπαγαγών πρός Βρανδν έξαπέστειλε καί ήσαν κρατίστη φάλαγξ 
πεζική παρ' αύτώ, θυρεώ Ιππικώ καί ξίφει έπιμήκει καί δόρατι έγχήεντι ώπλι-
σμένοι Υ 92 έτι συνεξετ. : έπισυνεξετάζοντο W 93 της φρουράς Y (cf. ad 
lin. 92—96) Ρ Bekk δεσμών καί suppl. Pm« 94 όπλισμοϊς ύπαγαγών: όπλίσας 
Ρ τήν (της Α) ές τόν (τήν W) ΑΙμον στελλόμενον post άπέστειλε add. APW Bekk 
95 περί αύτόν: τών περί αυτόν ΑΡ, ubi τών — πεζική i. mg. et r. 6 litt., W Bekk 
96—97 έπιβοηθησάντων δ ' αύτοΐς καί τίνων έκ τοΰ τών Ιππέων τάγματος V 97 
ούτω et καί om. VAW έκ τού άστεος VKN 97—1 άκοντας post τάφρον 
suppl. P m ï τήν τάφρον άκοντας Bekk 1—2 τήν τάφρον ύπερβήναι καί προσπελά-
σαι τοίς τείχεσιν. έπεβοήθουν δέ αύτοΐς ot έκ τών τειχών άνωθεν V 

88 τοξασμοί καί om. W b 91 τοΰ om. b 95 πεζική om. W b 
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Και τά μεν της τόθ5 ημέρας έν τούτοις κατέληξεν άνοχεύσας δ' εφ' 
ήμέραις πέντε τάς οίκείας δυνάμεις ό τύραννος των αυτών και πάλιν 

5 εχεται πόνων τοις περιβόλοις έπιστάς της πόλεως· ποιών δ' επίφοβου 
τοις άστικοΐς έαυτόν καί διαστασιάζειν τους ένδον πειρώμενος μοίράν 
τινα της έαυτοϋ στρατιάς παρελόμενος εκπέμπει κατά την βόρειου άντί-
πορθμον της πόλεως πλευράν, ήτις πόρος Βοός κληΐζεται, άφ' ής κατα-
φανής έστιν ακριβώς ό μέχρι τών εν Βλαχέρναις ανακτόρων συρόμενος 

ίο θαλάττιος ολκός καί όσα προς άνεμο ν βορρά ν έπινε νεύκασι μέρη της πό-
λεως. καί οί γε το επιτετραμμένον τέλει δίδοντες τούς έκεΐσέ πη μετεώρους 
γηλόφους ανιόντες τάς σημαίας ήνέμωσαν. ό δε ήλιος τοΤς θώραξιν εμπί-
πτων καί τοις τών στρατιωτών προσβάλλων θώραξι νεοσμήκτοις ούσι 
καί λείοις εποίει άποπάλλεσθαι τούτων κατά καμπή ν καί επάνοδο ν τών 

15 άκτίνων σελαγισμάτων έκπυρηνίσματα, ώς καθ' όμηγύρεις τον άστικόν 
συλλέγεσθαι δήμο ν είς τά άνεστηκότα της πόλεως γήλοφα καί τά πρατ-
τόμενα θεασθαι καί δια πλείστου τίθεσθαι θαύματος. 

Μετά δέ τούτο καί τους της Προποντίδος οίκήτορας είς έαυτους 
έπεσπάσαντο, οί μάχης μέν ου πάντες | ΐστορες, κώπην δ' έλαύνειν 

20 παμπληθεί άριστοι, όθεν τά προς Ιχθύων âypav παρ' αυτών ναυπη-
γούμενα σκάφη ε!ς πολεμιστή ρίους συνεκρότησαν ούτοι ναϋς, σανίσι 
παχείαις έκατέρωθεν αύτά διειληφότες, καί οί μέν σφενδόναις ώπλίσαντο, 
οί δέ τόξα καί γωρυτόν άνέλαβον. και ούτως εις άρεϊκούς άνδρας εκ 
δικτυοπλόκων μετασκευασθέντες κατά τών βασιλικών ϊσχύουσι καί 

25 κραταιοϋνται τριηρέων, αϊ τήν πόλιν περιιοϋσαι τάς έκ του στρατεύμα-
τος του Βρανδ νυκτερινός έφόδους έσκόπευον καί έτήρουν επιμελώς, μή 
πως τήν δια τών χερσαίων πυλών πάροδον ό τύραννος άπογνούς διά 
τών παρακτίων λάθοι ενδοθεν παρεισδύς. οί δ' επί τών μακρών νηών τά 

VA = a, PW, RMDF = b 

3 τότε V κατέληξεν V: έληξεν 
cum PWb ser. Α έπΐ VR 4 οίκείας — ô i. r. 10 litt. Ρ 5 της πόλεως 
έπιστάς V 6 έαυτόν τοις πολίταις Υ άστυκοίς Bekk ενδοθεν μηχανώμενος V 
7 τών έαυτοΰ στρατευμάτων άποτεμόμενος V παρεχόμενος R 8 κληΐζεται 
πόρος βοόςν κλεΐζεται Ρ : κέκληται W : κικλήσκεται Bekk 10 Καλλιπόλεως V 
11 καί om. V καί οϊ γε : ο! δέ Ρ 12 λόφους VB άναβάντες VB άνίασι 
τάς σημαίας άνεμώσαντες Ρ 12—13 τοϊς κράνεσι προσβάλλων των στρατιωτών 
νεοσμήκτοις V 15 καί πυρρηνίσματα W : έκπυρρηνισμάτων R 17 διά: μετ(ά) 

18 καί om. Ρ έαυτόν P W U 19 έπεσττάσατο Pf c U οί πάντες μεν 
μάχης ούχ ϊστορες V κώπην δέ χειρίζεσθαι Ρ 20 πρός : είς V 21 συγκρο-
τήσαντες ναϋς V 22 διειληφότες : διαλαβόμενοι Ρ : διαλαβόντες Sc : περιφράξαντες V 
23 άνέλαβον : παρηρτήσαντο Ρ 24 δικτυοπάρκων Μ τών om. V 24—25 
ίσχ. καί κρ. : άρρενοΰνται Ρ 25 κρατούνται R τών στρατευμάτων V 26 τόν 
πορθμόν post έπιμελώς add. APW Bekk 27 τών om. W 28 ένδον V: ενδοθι 
P W : έντός Β 

3 εληξεν PW b 4 οίκείας om. W b 6 τούς: τά b Bekk 
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μέν πρώτα μαίνεσθαι φοντο άτεχνώς τούς των Ιχθύων άγρευτάς, εί 
ούτως επί των άλιάδων μόλις σαλεύοντες έγχρίψειν αύτοίς άπεθάρρη- 30 
σαν· ώς δέ καιρός ένειστήκει του βάλλειν καί βάλλεσθαι, αϊ μέν μετά 
βυκάνων καί σαλπίγγων εξορμοι γίνονται, τά δέ των άσπαλιευτών 
πορθμεία σιγή, καί οί έπ' αυτών μένεα πνέοντες ετυπτον την θάλασσαν 
έρετμοϊς και συμβαλόντες ΟπερτεροΟσι των αντιπάλων μεγίστων σκα-
φών καί ταΐς της πόλεως ήόσι συγκλείουσι. τά μέν γάρ δια τό μήκιστα 35 
εΤναι καί δυσδιέλικτα ουκ έκ του αύτίκα έκάκουν τό άνθιστάμενον, τά δέ 
συμφορηδόν έπιόντα καί πολλά μίαν τριήρη συμμίγδην περιιόντα, εκ τε 
πρύμνης καί | πρώρας και παρ ' έκάτερον τοίχο ν μαχόμενα, ώς εν στενο-
πόρω πορθμώ τήν νίκην είχον έπινηχομένην αϋτοϊς καί λαμπρόν άνί-
στων τρόπαιον. 40 

Άλλ ' ουκ ές πολύ τό έκ της ήττης αίσχος ύπενεγκόντες οί του στόλου 
του βασιλέως παλίωξιν τών λεμβαδίων τιθέασι. τάχα δ' αν καί τω 
ύγρώ πυρί τά πορθμεία ταϋτα ήφάνισαν, εί μη έκ τοϋ σχεδόν έστώτες 
έπεβοήθησαν οί τοϋ Βρανά όπλομάχοι έκ τών λόφων καταβάντες καί 
τον αίγιαλόν έπιπαριόντες ένεκα τοϋ έπαρήγειν τω ναυτικώ. 45 

Μδών δέ ό αποστάτης ώς ούτε κλέπτειν εχει τήν πάροδον, ούτε μήν 
πολέμω ή πειθοϊ άνύσιμά οί τά μελετώμενα, άλλην τραπέσθαι διενοεΐτο· 
ή γάρ λιμώ τήν βασιλίδα παραστήσασθαι πόλιν, μεγίστη ν έπιστήσας 
αύτη καί κρατίστην έλέπολιν τήν τών έδωδίμων ύποσπάνισιν (ήδη γάρ 
ή Ιφα τε καί έσπέριος ύπό 'Ρωμαίους λήξις αύτώ προσεχώρησε) μηδε- 50 
μίαν έπισκήψας νήα σιταγωγόν καταίρειν είς τό Βυζάυτιον, ή προσβα-
λεΐν μετ' άκμαιοτέρου στόλου καί πλείονος, εκείνα δ ' ήν άνελίττων κατά 

33 μένεα πνέοντες: Horn. Β 536; al. 33—34 Ιτυπτον — έρετμοϊς : Horn. 1104; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 

29 Ιχθύων: Ιδίων R 30 
τά post έπΐ add. Μ ίγχρίψειν: έπελθεϊν Ρ 32 τών βυκάνων V 33 έττήεσαν 
post σιγή add. APW αύτώ Vac?AF 34 ύττηρετοΟσι R μεγίστων om. V 
σκαφών: νηών R 35 ταΐς: T O Ï S AW 36 δυσέλικτα V αύτίκα: εύθέος V 
τό άνθιστάμενον : τά τών πολεμίων λεμβάδια Ρ 37 συμφορηδόν — ΤΓΕριιόντα i. mg. 
et r. 18 litt. Ρ πολλαΐ Υ 38 ιτρώρηΐ V 38—39 . . . πορθμώ καί παρ' Ικ. 
τοϊχον μαχόμενα V 39—41 καί — πολύ i. r. 15 litt, et mg. Ρ 39 ίνίστων V 
40 τό τρόπαιον Ρ 41 έκ om. VW Sc έπενεγκόντε; WF τοϋ: έκ τοϋ 
AW Sc 42 παλίνωξιν V λεμβαδίων: άκατίων Ρ 42—43 καί —· πυρί om. 
Wa0 43 τά πορθμεία ταΰτα om. Ρ ταϋτα V : τούτων AW ήφάνισαν : κατη-
θάλωσαν Ρ 44 ύποκαταβάντεξ Ρ 44—45 (ύποκαταβάν)τες — ναυτικώ i. r. 30 
litt, et mg. Ρ 47 εΐσιν post άνύσιμά add. AP Bekk ol: έκείνω AP 48 γάρ 
om. Ρ 50 προσεχώρησαν Ρ 51 Is Ρ προσβάλλεινν 52 πλείονος : μείζονος 
•ή καί πλείονος V ήν: είναι Μ κατά: τά κατά Α 

37 καί — περιιόντα om. b 39—40 καί — τρόπαιον om. W b 43 ταϋτα om. 
bBekk: τούτων suppl. Ds 45 έπιπορευόμενοι b Bekk 
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νουν, â μή τό θείον επιτελή ποιήσειν κατένευεν. ό γάρ βασιλεύς όρων 
αύτω προσκείμενον τό της πόλεως πλήρωμα καί μή μόνον ούκ άνεχόμενον 

55 βασιλεύειν Βραναν, άλλα καί άναθέματι καθυποβάλλον αυτόν, άνω των 
τειχέων άναγαγών olà τι | άμαχου όχύρωμα καί άνάλωτον χαράκωμα 
τήν εικόνα της θεομήτορος, ήτις εκ της των Όδηγών μονής, καθ' ήν 
ιτροσκεκλήρωται, 'Οδηγήτρια έπικέκληται, ήρρενώθη μέν καί οίκοθεν 
προς άντιμάχησιν κρίνας άλυσιτελή τήν χρόνιον εντός του άστεος κά-

βο θειρξιν καί άπευκταΐον δέ τι καινοποιήσουσαν, πλειόνως δ' ύπείξε ταΐς 
έπιπλήξεσι Καίσαρος του Κορράδου. 

ΤΗν δέ ό άνήρ ούτος τό μέν γένος Ίταλιώτης, πατρός δ' έξέφυ του τήν 
χώραν της Μόντης Φεράντης κατέχοντος, τοσούτον δ' έπ' άνδρεία καί 
συνέσει διέφερεν, ώστε où παρά 'Ρωμαίοις μόνον ή ν περιώνυμος καί μά-

65 λίστα τ ω βασιλεϊ Μανουήλ έπιπόθητον άκουσμα ώς φύσεως λαχών εύ-
κληρίαν καί διανοίας οξύτητα καί χειρών δραστηριότητα, άλλά και παρά 
τοις όμογενέσιν αύτω περίκλειστος, ούτός έστιν ό μεγίστοις φιλοδωρή-
μασι παρά του βασιλέως Μανουήλ έπαρθείς καί άντάρας χείρα τ ω της 
'Αλαμανίας ρηγΐ καί μάχη τον έπίσκοπον Μαγέντζης νενικηκώς, καγκελά-

70 ριον του φηγός όντα, κατα τήν Ίταλίαν έμβαλόντα μετά πλείστων δυνά-
μεων, συνειληφώς τε αύτόν καί δεσμοις περιβολών καί ούκ άλλως άττολύ-
σειν ισχυριζόμενος, εί μή εϊη τούτο καί τ ω 'Ρωμαίων βασιλεϊ προστα-
χθέν. 

Τότε δέ του βασιλέως Ίσαακίου τόν αύτου όμαίμονα Βονιφάτιον διά 
75 πρέσβεων μεταστελλομένου, ώς κατά γάμον συναφθείη Θεοδώρα τ ή 

αύτου | κασιγνήτω, έπεί νύμφην έκεΐνος ήρμόσατο καί φσας είχε προσ-
εχώς τόν ύμέναιον, ούτος τήν του βίου κοινωνόν θανάτω οπτοβαλόμενος 
ώς ερμαιον τοις πρέσβεσι κρίνεται καί τό πάρεργον του έργου μείζον 
κατά πολύ - ναι μήν ύποσχέσεσιν οΐ πρέσβεις μεγίσταις τόν Κορράδον 

80 κουφίσαντες σύν αύτω έπανέζευξαν. καί ώς είστίακε τούς γάμους ò βασι-

80 έπανέζευξαν: post diem 22 mens. Mart. a. 1187, cf. van Dieten, o. c., p. 74 sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

53 κατένευσεν Ρ Bekk 54 αύτόν W 55 βασΛεύσειν A P P c κα-
θυποβάλλων Ρ 56 άναγαγόν VAW τι: τίνα Ρ : τε Bekk 57 ήπερ VAW 
58 προσκέκληται Ρ 59 κρίναν Va0 έντόζ : έν T O Î S DP 62 Ίταλιώτης : Λαμ-
πάρδος Ρ : Φράγγοξ Β 63 Φεράντης om. VA: Φαράντηξ WKN: Φεράντος Β 
66 καί tert. om. Μ παρά om. W 69 Μαγέντζη; έπίσκοπον Α Sc Μαγνέν-
τζης Ρ καγκελλάριον Bekk 70 όντα τοΰ £ηγό$ καί Bekk 71 τε: δέ W 
λύσειν V: άπολύσει Β 72 δησχυριζόμενο; W τω: των R: τώ των VAW 
74 δέ: τοίνυν AWN αύτοΰ: έαυτοϋ R: τοΰ Κορράδου AWN 75 μεταστελ-
λομένου etiam Sc 75—76 τη αύτου κασιγνήτω τη Θεοδώρα V 76 έκεϊνο; 
νύμφην V 78 μείζον τοΰ Ιργου W 80 είστιάκει Ν Bekk 

53 ποιήσειν : γενέσθαι (γίνεσθαι R) Ρ b Bekk 55 άλλα καί μάλλον άναθ. καθυπ. 
έκεΐνον Ρ b Bekk 60 έπ' αύτω post καινοποιήσουσαν add. b Bekk 68 χείρα; 
Ρ b Bekk 75 μεταστειλαμένου RDF Bekk: άπέστειλε M 
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λεύς, μετά μικρόν δέ ή του Βρανδ έπηκολούθησεν επανάσταση, où διέ-
λιπε τό του βασιλέως διανιστών φρόνημα καί ταΐς χρηστοτέραις άνα-
θσλττων έλπίσιν, άπεσβηκός ήδη καί είς άγεννή καταβληθέν χαλαρό-
τητα, καί ώσπερ άκόνη τω βασιλεϊ πρός τόν του πολέμου ξυρόν γινό-
μενος. 85 

Άμέλει καί βασιλεύς μέν τούς γυμνόποδας καί χαμαιεύνας των μο-
ναχών ήθροικώς καί δσοι κίοσι της γης ύπερήρθησαν καθελών έδείτο δι' 
αύτών τοϋ θεοΟ διασκεδασθήναι τον έφεστώτα έμφύλιον πόλεμον καί μη 
μεταβήναι ή άποπτήναι τό κράτος πρός ετερον, των δέ κατά πόλεμον 
ήτη μέλει παντάπασι τάς ελπίδας άπάσας επανάπτων τη παντευχία τοΟ 90 
Πνεύματος· ό δέ, ώς ó καρκίνος την πίνναν, πολλάκις τούτον διύπνιζε 
καί ύπονύττων διανίστα, πείθων μη πάντα τοις άβίοις τούτοις θαρρείν, 
άλλ' έν τω μέρει καί στρατών έπιμέλεσθαι καί φάλαγξιν όπλομάχοις κατά 
του άντάρτου χρήσασθαι, όπως ειη μη μόνον δια τών δεξιών όπλων, των 
σννάρσεων δηλαδή τών | αγίων άνδρών, αλλά καί δια τών αριστερών 95 
τών κρατυνομένων ξίφει καί Θώρακι τόν άντικαθήμενον πολέμιον με- ι 
τερχόμενος, μηδέ χρημάτων υποτιθείς φείδεσθαι, άλλα καί ταϋτα δια-
σπείρειν είς στρατευμάτων συναγωγή ν, έπεί καί άνευ τών καθ' αίμα τω 
βασιλεϊ συναπτομένων καί τών δσοι τάς οΙκήσεις μή έκτός είχον της πό-
λεως πάντες υπέκυψαν τω Βρανα κάκ τών εξωθεν ούκ ή ν επεισευέγκασθαι 5 
στρατιάν. 

ΟΙς δή τοΟ Καίσαρος λόγοις καθάπερ ένδελεχώς βουπλήγι τιτρώμε-
νος άνένηψέ τε τοϋ κάρου καί της άκηδίας μεθήρμοστο καί ήρξατο συλ-
λέγει συμμαχικόν. μή εύπορεϊν δέ λέγων χρυσίνων έκ τών βασιλικών 
ταμιείων άργύρεα σκεύη άνελόμενος παρακατέθετο ταϋτα ταϊς χρυσίου ίο 
εύπορούσαις μοναις καί τά εκείθεν πορισθέντα χρήματα είς συλλογή ν 
διέδωκε στρατιάς, καν ύστερον μετά τήν νίκην και τό χρυσίον ουκ άπέ-

84 άκόνη . . . πρός . . . ξυρόν: cf. ρ. 377, 54 86 γυμνόποδας καί χαμαιεύνας: cf. 
Horn. Π 235; Nie. Or. 96, 19 91 ώς — irfwocv: cf. Athen. 89 d 94—95 δια — 
Αριστερών: alludit ad 2 Co. 6, 7 

VA - a, PW, RMDF = b 
81 δέ: δέ καί VAW 82 

άνασ-τών R 84 πρός: περί Α γενόμενος M 86 μέν om. RMDF μο-
ναστών AWN 87 καθελών: είς τά άρχεϊα σννηθροικώς Ρ Bekk 90 ή μέλει Ρ 
έπανάπτων: έπανεικώς Ρ: άνηρτηκώς YAW τη παντευχία : της βοηθείας Υ 
91 ό alt. om. R 93 άλλ' — καί pr. : άλλά καί μέρος W στρατιωτών AW 
1 κρατυναμένων Α θώρακι: δόρατι R άντικαθιστάμενον V 2 διασπείρειν: 
διαφθείρειν Bekk 4 συνημμένων Ρ τών om. PW 7 ένδελεχεϊ PW Bekk 
βουπλήγι ένδελεχώς V τιτρωσκόμενος VKB 8 τε om. V 10 ταμείων APW 
Sc 11 πορίσματα R 12 δέδωκε F άποδέδωκε ARMDF 

90 πάσας Ρ b Bekk 93—94 κατά τοϋ άντιστάτου κεχρήσθαι Ρ b Bekk 1 μετ-
ιών Ρ b Bekk 6 στράτευμα Ρ b Bekk 10—11 τοις χρυσίου (χρυσίων Ρ) εύπο-
ροϋσι τεμένεσι Ρ b Bekk 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:16



384 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 499/500 

δωκε καί τά παρακατατεθέντα άνείλετο. άμέλει και εν βραχεί καιρώ ό 
μέυ Κορράδος άπό των κατά πόλιν συναγήοχε Λατίνων ίππότας περί 

15 τούς δις έκατόν καί πεντήκοντα, πάντας άρειμανίους, καί πεζούς πεντα-
κόσιους. ούκ όλίγοι δ' έστρατολογήθησαν καί darò Ίσμαηλιτών καί των 
έφων 'Ιβήρων, κατ' έμπορίαν στειλαμένων την e!ç την βασιλίδα των 
πόλεων, τό δε περί τον βασιλέα έπίσημον τ ω γένει καί άλλως περί την 
βασίλειον αύλαίαν είλούμενον περί τους χίλιους ήρίθμητο. τοσαύτην δ' 

20 ό Κορράδος ύπέρ τοΰ κρατούντος είσηνέγκατο σπου| δήν, ώστε Θεό-
πεμπτον αγαθόν κατά καιρόν τω βασιλεϊ επιστάν τοΤς άπασιν ελογίζετο. 

"Εστί δ' ότε τ ω βασιλεϊ έσθίοντι επιστάς ,,εϊθε ούτως" ύποστενάξας 
εϊρηκε ,,τών κατά τόν έφεστώτα πόλεμο ν έπεμέλου, ώσπερ γίνη τρεχέ-
δειπνος, επί τά προκείμενα βρώματα λιχνευόμενος καί δλην την φροντίδα 

25 τοις παρακενουμένοις διαχαλών δαιτρεύμασιν". ό δέ έρυθριάσας επί 
τ ω ρήματι τούτοο καί πυρωπότερος φανείς έαυτοϋ καί μειδιάσας βε-
βιασμένον έπελάβετο της χλανίδος του καίσαρος καί διασεσοβηκώς 
είπεν ώς ,,κατά καιρόν, ώ ούτος, έστιασόμεθά τε καί μαχεσόμεθα". 

Έγένοντο δέ καί διοσημίαι τηνικαυτα· ημέρας γάρ αστέρες έφάνησαν 
30 καί ό άήρ ταραχώδης ώφθη και περί τόν ήλιον πάθη τινά συμβεβήκασιν, 

â φασιν άλωνας, ώς μηδέ τούτον καθαρόν και άθόλωτον, άλλ' ώχρότερον 
άποδισκεύειν τό φως. 

Τοσαύτην δ', ώς ένεδίδου τά πράγματα, σννηθροικώς ό βασιλεύς 
στρατιάν εγνω μή άναδύεσθαι καί μέλλειν εΙσέτι καθήμενος ύπωρόφιος, 

35 άλλ' εν τ ω μέρει καί αύτός ξιφήρης όφθήναι τ ω αποστάτη, στάς τοίνυν 
θωρακοφόρος εϊσω του περιβόλου της πόλεως, δν ό βασιλεύς ανήγειρε 
Μανουήλ ερυμα των έν Βλαχέρναις αρχείων, παρεθάρρυνε λόγοις τό συγ-
γενές καί τό παρεστώς έγγύθεν όπλιτικόν τοιάδε παρακελευόμενος· 

29—32 έγένοντο—• φως : his annis et regionibus talis eclipsis observata non est nisi 
die 4 mens. Sept. a. 1187, cf. van Dieten, o. c., p. 77 

16 Ίσμαηλίται: i. q. Άγαρηνοίοί.ρ. 27,8 26 πυρρωπότεροζ—έαυτοϋ: cf. p. 452,16 

VA = a, PW, RMDF = b 

13 τταρακαταθέντα AW: παρατεθέντα Ρ: παρακατεθέντα RMDacF: κατατεθέντα Ν 
14 των έν τή πόλει AW Sc: των κατά τήν πόλιν Bekk Λατίνων: 'Ιταλών V: 
Φράγγων Β ίππόταζ om. V: καβαλλαρίουζ Β 15 TOOS δίς : τάζ Μ καί pr. 
om. ΜΚΝ ττάντσς : καί πάντα; W 16 των Ίσμ. V 17 is Bekk τήν alt. 
om. V 18 περί alt. : πρό; M 19 αύλήν Bekk TOÙS om. Ρ δισχιλίον^ A 
ήρίθμηντο D 20 είσενέγκατο R 22 έπιστενάξας V : στενάξας Β 24 έπΐ—καί 
suppl. Pm« 25 δαιτρεύμασιν : έστιάμασιν Ρ 27 έπελάβετο : άψάμενοζ τε Ρ χλα-
μύδosWM 28 μαχησόμεθα Ρ 29 καί om. V θεοσημείαι Mpc: διοσημεϊαι F: 
δυοσημεΐα ΚΝ: σημεία Β 33 ώζ αν έδίδου V: ô>s άν έδίδου Μ: ώζ ένδίδου R 34 
καί : μηδέ Ρ : τό W 3 7 καί ante ερυμα add. Μ 38 περιεστά^ Ρ έγγύθεν : έκεϊθεν R 
22 έπιστά5 : έττοφθε̂  b Bekk 28 έστιαθησόμεθα b Bekk 
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,,Κρεϊσσόυ έστι δή|πουθεν καΐ παρά γε θεώ άνεπέγκλητον του έννό-
μως κρατούντος προκινδυνεύειν τούς ύπ ' άρχήυ ή γοϋν προσρέπειν 40 
άνδρΐ νεωτεριστή καί κατ' αλλήλων έκπολεμώσαντι το όμόγλωττον. εί 
δέ τίνες εΐεν μετακυβευομένην εχοντες την γνώμην καί άμφιτάλαντον ή 
προσκεχηνυϊαν δλην τω αποστάτη καί δυσερώτως αΰτοΰ έξέχονται, καί 
δ ν χθές ως δεσπότη ν δεσμόχειρες έθεράπευον, τούτον άθετοΰσι σήμερον, 
αϊτησιν ταύτην αύτούς αΐτοΰμαι δικαιοτάτην, έπ' οίκου ίζάνειν μηδενΐ 45 
έπαρήγοντας, εως αν πολέμω διακριθείη τά πράγματα καί τω νικώντι 
πρός τοις άλλοις ύποπεσοϋνται, ή μεταχωρεϊν ες τόν άποστάτην εξ αύτής 
καί πρό τησδε της συμπλοκής κάκείνου προπολεμείν τε καί προκινδυ-
νεύειν, όπως καί χάριν εισεται πλείονα τροπαίοις άναδηθείς. ώς τό γε 
έμοί μέν προσκολλασθαι καί χείλεσι τιμδν, Ιτέρω δέ προσνενευκέναι καρ- 50 
δία κάκείνω άπονέμειν άπαν τό πρόθυμον, ούκ οίδα εί τις και επαινέσεται 
ή δπως ζυγοστατηθείη παρά θεω, δς τάς επί στήθους εννοίας εξετάζει φι-
λοδικαίως, τό γάρ ετι τούτων χείρον καί άναιδέστατον ούδέ βαλέσθαι 
προάγομαι κατά νουν, τουτέστι τόν του πολέμου καιρόν αύτομολίας 
έργάζεσθαι πρός τόν τύραννον και κακόν καί τοις έκλεκτοΐς άνδράσι 55 
προκεϊσθαι παράδειγμα είς τό συμμεθίστασθαί σφισι καί προσαπαίρειν 
είς ετερον, δ κάπί τοις άγεληδόν πετομένοις πτηνοΐς όρωμεν γινόμενον· 
ένός γαρ άναπτάντος καί τά λοιπά ροιζηδόν συνανίπτανται καί τή 
του έτέρου καταπαύσει συστέλλουσιν άπαντα τό πτερό ν." | 

ΤαΟτα δ' έφθέγγετο δι' ύποψίας εχων τόν πρός πατρός θείον τόν 60 
σεβαστοκράτορα Ιωάννη ν ώς πάλαι τε τω Βρανδ συνήθη καί όλίγω 
πρότερον της άποστασίας γάμον uioö Θύσαντα μετά θυγατρός του 
Βρανδ. εφ' οίς καί δσοι μέν έπλήρουν τόν τότε σύλλογο ν ού μικρώς 
έπαθήναντο, ό δέ σεβαστοκράτωρ άπαν έαυτοϋ μεθιστών υποπτον πα-
λαμναιοτάταις άραΐς τους κατ' οίκον άπαντας έαυτοΟ και έαυτόν δή 65 
καθυπέβαλλεν, εί όλως εγνώκει ποτέ τω Βρανδ προστεθήσεσθαι · μηδέ 
γάρ ούτως είναι του καθήκοντος αδαής ή τόν νουν ύπό του γήρως άπο-
λωλεκέναι καί ήλιθιάζειν παντάπασιν, ώς άδελφόπαιδος βασιλέως καί 
άπό δόξης είς δόξαν μετεωρίσαντος τόν υπαιθρον καί επηλυν άνταλλάξα-
σθαι δι' άγχιστείαν παιδός, καί δν ούκ ΐσησιν άκριβώς, εί διανοήσαιτο 70 
δήπουθεν έπ' αύτω καί δράσειε τά χρηστότερα. 

50 χείλεσι — καρδία: cf. Is. 29, 13; Mat. 15, 8 52 ós — έξετάξει: cf. Hb. 4, 12 

VA = a, PW, RMDF = b 
39 παρ' αύτώ τώ θεώ VB 43 όλως V 44 δεσμώτην Fao με post, άθετοϋσί 
add. W 46 δικαιωθείη M 48 τε om. V κινδυνεύειν Ρ 51 άπαν om. V: 
άπασαν (. . . προθυμίαν) Β 52 ή — φιλοδικαίως om. R 55 καί alt. om. Bekk. 
56 Is Ρ συναπαίρειν V 57 πτηνοϊΐ suppl. Pmg : om. R 59 κατοπττάσει V 
61 συνήφθη Α 62 της θυγατρόΐ Μ 63 τότε: τε R 67 άπολωλέναι Ρ 
69 άνταλλάξεσθαι R 
50 τηί καρδία b Bekk 66 προσθήσεσθαι b Bekk 
25 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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Έπεί δ ' έκάλει καιρός προς παράταξιν και ό αποστάτης έκτάσσειν 
τάς οικείας δυνάμεις ήγγέλλετο, άνακλίνονται μέυ αί πύλαι της πόλεως, 
έκχέονται δε τά στρατεύματα, καί τό μεν εύώνυμον κέρας ό πρωτοστρά-

75 τωρ έπεΐχε Μαυουήλ ò Καμύτζης, δς ούκ ολίγα τω βασιλεϊ εχορήγησε 
χρήματα κατά την τότε γενομένη ν των οπλιτών ξενολόγησιν· εχθιστος 
γάρ ών τω Βρανδ, μηδ' άγαβαΐς έννοίαις βαλλόμενος, εϊπερ εϊη επικρα-
τέστερος ό Βρανάς, πδσαν την ούσίαν βασιλεϊ άνε|κάλυψε καί ταύτης 
όπόσον βούλοιτο μέρος άποδάσασθαι συγκεχώρηκε, κρεϊσσον οΐηθείς 

80 ύπέρ βασιλέως φιλοϋντος καί προσγενοϋς καταπροέσθαι τά όντα ξύμ-
παντα καί πλείω νικώντος μετ' ευχαριστίας άπολήψεσθαι, ή τά οίκοι 
άλλοτρίω, καί τούτω άσπόνδω τε καί άγνώμονι, ταμιεύειν εις κατάγελων 
οίκεϊον κάκείνου ραστώνην άφθονον. τό δε δεξιόν αυτός διεϊπεν ό βασι-
λεύς Ίσαάκιος, εν φ συνείλεκτο άπαν εϊ τι κράτιστον καί δπλοις άριπρε-

85 πέστατον, τό δε μέσον ό Κορράδος καισαρ μετά των έπί μισθω άγηγερ-
μένων Λατίνων ιππέων τε καί πεζών. 

Του δ ' άντιταξαμένου στρατοπέδου τό μεν μέσον της φάλαγγος, 
ένθα καί τό συγγενές και φίλιον ήλιστο τω Βρανδ καί ει τι των συνακο-
λουθησάντων έπίσημον τω γένει καί ευθαρσές, αυτός επέχων fjv ό Βρα-

90 νδς, τά δ ' εκατέρωθεν ιστάμενα τάγματα άλλοι τε στρατηγίας ειδήμονες 
καί ό Σκύθης Έλπούμης. 

Μήπω μέν ούν μεσούσης ήμέρας άκροβολισμοί εκατέρωθεν και εμ-
πηδήσεις κατ' αλλήλων έγίνοντο παρ' αμφοτέρων των στρατευμάτων 
καί πεζικαί προβεβλημέναι δυνάμεις μάχης εξ αντιστάσεως ήπτοντο. 

95 επεί δ ' ό ήλιος κατά κορυφή ν εφλεγε, τότε δή τά σημεία της μάχης αίρεται 
ι καί πρώτος ό Κορράδος διακινείται, φοινικοβαφές μετά τών αύτω συνόν-

των τό τών όπλων έχων έπίσημον. αυτός μέντοι άνευ θυρεού τηνικαΰτα 
διηγωνίζετο, | έκ δε λίνου πεποιημένον ύφασμα οϊνω αύστηρω ϊκανώς 
ήλισμένω διάβροχον πολλάκις περιπτυχθέν δίκην θώρακος ένεδέδυτο. 

5 ές τοσούτον δ ' fjv άντιτυπές άλσί καί οϊνω συμπιληθέν, ώς καί βέλους 
είναι παντός στεγανώτερον· ήριθμουντο δ ' ες όκτωκαίδεκα καί πλείω τά 

VA = a, PW, R M D F = b 

72—73 τάς οίκείας δυνάμεις έκτάσσειν Ρ 75 Καμμύτζης constanter RMDU Sc 76 
κατά: καί V γεγενημένην V τών οπλιτών : τοϋ στρατεύματος Ρ 78 τώ βασιλεϊ 
V W B 80 τά όντα καταπροέσθαι V τά: τόν Α 81 ή om. Μ 84 συνεί-
λεκται Α: συνείλετο R : συνείλκετο Μ άπαν—τι i. γ. 4 litt. Ρ 85 άγηγε-
ραμένων W : έγηγερμένων R D : άγη ya. μένων Μ 89 εύθαρσέστατον Ρ 90 
στρατηγίας ειδήμονες: τοΟ στρατηγεϊν έπήβολοι Ρ 91 Έλπουμής V Epit. Β Sc: 
Έλπουμής Α Ρ Β Bekk: Έλπούμης W : Έλπαγκής R : Έλπουμής Mpc: Έλπαμής 
M a c DF 92 μέσης Μ έκατέρωθεν om. Ρ 93 στρατών Ρ 95 δή: 5è R 
αίρεται: ερρεπε V : διακινείται Β 1—2 Λατίνων post συνόντων add. Ρ Bekk 
2 6upéou AW 4 ένεδύετο V MDF Bekk 6 ε!ς F Bekk 

81 ύστερον post άπολήψεσθαι add. b Bekk 84 εί τι om. b 89 έκείνω post 
συνακολουβησάντων add. Ρ b Bekk έπεϊχε Βρανάς b Bekk 
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του υφάσματος συμπτύγματα. ποιήσας δέ τ ό μεταιχμίου βραχύτερον 
αύθις ΐσταται, και έπεί oi μέν πεζοί τάς λόγχας ώς προς συμπλοκήν 
άνέστησαν πυργηδόν τταραταξάμενοι (âcnriç γαρ ασπίδα και κόρυς 
κόρυθα ήρειδε καί οί θυρεοί άλλήλοις συνέμυον), οί δέ ιππείς τ ά δόρατα 10 
ήγκωνίσαντο καί τ α τ ώ υ ποδών κέντρα τοις ίπποις ένέπειραν, ήδη δέ και 
τό του βασιλέως τάγμα έπηκολούθει, ούδέ την πρώτην έμπτωσιν του 
περί τον Κορράδον όπλιτεύοντος πεζικού, ουδέ την ρόθιον ε π α γ ω γ ή ν 
των ιππέων οί κατά τον Βρανάν ύπενεγκόντες τά νώτα μεταβαλόντες 
διασκίδνανται· έπί δέ τούτοις καί τά λοιπά διαθροηθέντα τάγματα 15 
τρέπονται προς φυγήν. 

Αυτός δ ' ό Βρανάςγεγωνός κεκραγώςκαί διάτορον , ,στήτε 'Ρωμαίοι· 
πλείους γάρ προς έλάττονας μαχεσόμεθα καί πρώτος εγωγε κατά τών 
ένωπίων έμβαλώ πολεμίων" και άμα δρών ô ύπετίθετο παλίνστροφον 
μέν ούδένα ποιήσειν ίσχυσε, κατά δέ του Κορράδου άτερ κόρυθος μαχο- 20 
μένου τ ό δόρυ ϊθυυεν, où καιρίως δ ' έβαλε ν, αλλά τό μέν τον του Καίσαρος 
ώμο ν παραξέσαν άλιον τών | εκείνου χειρών έξερρύη, ό δέ άμφοτέραις 
του οικείου ξυστοϋ λαβόμενος έμπήγνυσι τοϋτο τ η παρειά του Βρανά 
και σκοτοδίνης πίμπλησι καί κατακρημνίζει του ίππου Βρανάν. τό δ ' 
άπό τοϋδε περιστάντες αυτόν οί δορυφόροι του Καίσαρος καταδορα- 25 
τίζουσι. φασί δέ ώς εν τ ω π ρ ώ τ ω ς υπό Κορράδου τρωθήναι την τε-
λευτήν πτοηθείς ΐκετηρίασε Βρανάς μη τεθνάναι, τόν δέ Κορράδον έκείνω 
μη χρήναι δεδιέναι άποκρίνασθαι · ουδέ γάρ αηδές τι πείσεται έτερον ή 
την κεφαλήν μόνον άποκοπήσεται. ό καί παραχρήμα πέπονθεν. 

Ακόσμου δέ της φυγής γενομένης, έκαστος τόν καθ' αυτόν διώκων 30 
άνήρει. τοϋτο δέ αρχομένης συμβάν τής τροπής ού περαιτέρω προβέ-
βηκε· καί 'Ρωμαίοι γάρ ομογενούς έφείδοντο αίματος, καί αυτοί δέ οί 
διωκόμενοι τόν περί ψυχής τρέχοντες μεθ' άπάσης ορμής άπεδίδρασκον. 
έσκύλευται ούν ό χάραξ ύπό τών νικώντων καί εις διαρπαγήν έκκείμενος 

9—10 άσττίζ — ήρειδε : cf. Horn. Ν 131 ; Π 215 22 άλιον — έξερρύη : cf. Horn. Ν 
505; Π 615 33—34 τόν — τρέχοντες: cf. ρ. 8, 25 

VA = a, PW, RMDF = b 
7 τττύγματα V : 

συμττύγματα RM 7—8 βραχύ, ούτως έκτοτε καί (καί om. W) ο! μέν πεζοί κτλ. AW 
8 ίστατο V : Ιστάθη Β 9 ταξάμενοι Ρ 11 ήδη: έπεί (cf. lin. 7—8) AW 13 
περί: κατά et 14 κατά: περί Ρ 13 παρά Α 14 περί Bekk ένεγκόντες Ρ: 
έπενεγκόντες DF 17 γεγωνότερον PW: γεγωνόν Bekk 18 έλάσσονας V: 
έλαττον R μαχησόμεθα R πρώτως Μ 18·—19 κατά τών έναντίων κρα-
δανώ τό δόρυ Ρ 20 ποιήσειν ίσχυσε: είργάσατο Ρ μαχόμενος codd. (Sc) exc. 
V (cf. Ιδών δέ τόν Κοράδον μαχόμενον χωρίς άρμάτων ώρμησε κατ' αύτοΰ Β) 21 τό 
ξυστόν ΐθύνας οΰ καιρίως εβαλεν Ρ 22 άλιον om. Ρ έξερρύη χειρών Υ δ ' Ρ 
Bekk 23 ξυστού : δόρατος Ρ 24 έμπίπλησι Bekk 27 φοβηθείς WB μή : 
τού μή Bekk 28 ούδέ: ού DF ετερον suppl. Pme 29 μόνον τήν κεφαλήν V 
32 δέ om. V 34 έκκείμενος : νικώμενος Α 
24 έκεΐνον post σκοτοδίνης add. b Bekk 
25* 
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35 ήν ού μόνον TOIÇ του βασιλέως στρατεύμασιν, άλλά καί τοις έκχεομένοις 
άστυπολίταις. 

'Αναιρείται δέ κατά τούτον τον πόλεμον καί Κωνσταντίνος ó Στηθά-
τος ιτερί τον βουβώνα λόγχη τρωθείς, άνήρ αγαθός καί μείλιχος, ος 
διέπων την επαρχίαν της 'Αγχιάλου οϋχ έκόντως έπηκολούθησε τ ω 

40 Bpavçt, άλλ' ούτε τον προσλαβόμενον ώνησέ τι, καθώς καί προσεδοκδτο, 
Βρανδν καί έαυτόν ούκ εξέσωσε του μαχαίρα πεσεΐν, των τότε αστρολό-
γων ό δοκιμώτατος ών· άλλά τι τήν εκείνου γνώσιν διαδραμόν, ώς 
εοικε, λετττεπίλετττον | ήσυχη μένει ν πέπεικεν επί της σκηνής καί επιόν 
ουκ εδεισε τό πολέμιον. ελέγετο δέ τ ω Βρανδ φοιβάζειν ιτρορρητικώς, 

45 εκ τών τής τέχνης έκβάσεων τεκμαιρόμενος, ώς κατά τήν ήμέραν εκείνην 
της πόλεως έντός είσελεύσεται καί θριαμβεύσει ιτεριφανώς. τοϋτο δέ εΐ 
μέν άληθώς αύτός εΐρηκεν ό Στηθάτος, άσφαλώς ούκ ΐσημι, δτι μηδ' 
άφευδώς τά πάντα ή φήμη μυθεύεται, όπόσα περιλάλητα τιθέναι φιλεΐ. 
δτι δέ. εΐ δώμεν είττεΐν όπόσα ή φήμη έδίδαξεν, επί κενής έτοξεύθησαν 

50 ΰπό του προφάντορος Στηθάτου, αυτά, φησί, τά πράγματα έφαναν, εί 
μή τις τή ούρανοσκόπω επιστήμη προσκείμενος μή παντάπασι διεψεϋ-
σθαι τουτονί διατείνοιτο καί τά τής τέχνης μή καθόλου διαπεσεϊν, εις τήν 
του Βρανά κεφαλήν μετάγων τά προρρηθέντα καί τον ετερον αύτοϋ τών 
ποδών, όπερ τής ημέρας εκείνης διά τής άγορδς έμπεπαρμένα κοντοΐς 

55 ενεπόμπευσαν, σΟν αυτή δέ καί κεφαλήν τίνος αγοραίου, ΓΤοιητου λεγο-
μένου, ήν ούδεμία πολεμία χειρ άφείλετο, αυτός δέ βασιλεύς μετά τήν 
λαμπράν εκείνην νίκην καί τήν τών εναντίων καταπολέμησιν άποτμηθή-
ναι προσέταξεν, ούκ οΤδα εφ' ότω συνοίσοντι ή κατορθώματι. 

Καί τοιούτο μέν ό τότε άγών εϊληφε πέρας, αυτός δέ ò βασιλεύς τρα-
60 πόμενος είς έστίασιν πδσαν τών άρχείων ανήκε πύλην αΰλειον καί πα-

ράθυρον προσκήνιον, ώστε τους | βουλομένους εϊσιέναι καί θεασθαι αυ-
τόν τροπαιοϋχον. êv δέ τ ω άπτεσθαι τών σιτανείων χανδόν καί τάς 
χείρας κινεΐν είς τον τών προκειμένων εδεστών πόλεμον, έπεισόδιόν τι ούκ 
εύπρεπές καί άθυρμα έπιδείπνιον τήν του Βρανά παρεισαχθήναι κεκέλευκε 

VA = a, PW, R M D F = b 

36 πολίται; R Sc 37 Στιθατο? constanter M 38 05: ôs καί V 42 
ών: ήν W τ ι : τι καί V 44 φοιβάσειν A W R M D F : φοιβάσαι Ρ Bekk 45 
τεκμηράμενος Ρ 47 (άλη)θώ$ αυτό; i. r. 3 litt. Ρ 48 μυθεύεται: μυθίζεται Ρ : 
διέξεισιν AW 49 είπεΐν om. D F Bekk 49—50 ύπό τ . πρ. Στ. ante είκ. έξετοξ. 
Bekk 50 φασι P M D F Bekk Ιφηναν Bekk 51 προσκείμενο?: χρώμενοξ V 
53 έπάγων W ετερον: ύστερον R 54 άγορδ$ om. R κοντοίς: δόρασιν Ρ 
55 διεπόμπευσαν Bekk ccûtoïç V K δέ om. Μ κεφαλήν V A K N : κεφαλή rei. 
Bekk 56 δ ' ό βασιλεύς Ρ 58 προσέταξεν om. R οίδ' F Bekk όποιωδή 
post ή add. AP, ubi ή όποιωδή καθορθώματι suppl. i. mg., W 59 τοιούτον V R B 
δ ' P K Bekk 62 τών σιτανείων om. R σιτίων Ρ Bekk χανδόν om. A P W 
63 elç τών πρ. έδ. τόν πόλεμον W 64 ίπεισαχθήναι V : είσάξωσι Β 

37 καί om. b 47 oùtòs άληθώζ b Bekk 49 είκαίωζ έξετοξεύθησαν Ρ b Bekk 54 
έμπεπερονημένα b Bekk 
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κεφαλήν, ή δέ ώς εισήκτο, έπ' εδάφους ερριπτο, σεσηρυΐα καί μεμυκυϊα 65 
τ ώ όφθαλμώ, ώδε τε κάκεϊσε δίκην σφαίρας διαγομένη τε καί μεταγομένη 
διηκοντίζετο. ύστερον δέ και τ η αύτοΟ γαμέτη ένδον των ανακτόρων 
καθειργμένη τταρεισφέρεται καί άνέρεται αύτη, εί σύνοιδεν, ότου έστίν ή 
κεφαλή, ή δέ τούς οφθαλμούς επιβαλουσα τ ω οίκτρω έκείνω καί άέλπτω 
θεάματι ,,οΐδά" φησι „καί ταλανίζω έμαυτήν." ή ν γάρ σώφρων ή γυνή 70 
καί τήν επιπρέπουσαν τ ω θήλει σιωπήν τιθεμένη περί πολλού, ου χάριν 
καί καλήν εν γυναιξί κατωνόμαζεν ό ττρός μητρός αύτη θείος ó αύτο-
κράτωρ Μανουήλ καί οΐόν τι των έκ γένους όσφράδιον. 

Τά δέ γε προς άποστασίαν τ ω Βρανδ συναράμενα στρατεύματα, 
όλους άνέντα χαλινούς, τάς όπουδήποτε φερούσας έτράπετο. καί οί μέν 75 
όπισθεν έστώτες των προμάχων κατά τον καιρόν της συμπλοκής, ώς ήσθον-
το της τροπής, άψάμενοι τής φυγής πρότεροι τούς κατόπιν έλαύνον-
τας ώς πολεμίους ύφορώμενοι τόν δρόμον, ώς μή συλληφθεΐεν, έπέτεινον οί 
δ' έφεπόμενοι τό σύντονον εις φυγήν των προαγόντων ώς πραξιν ζη-
λοϋντες σώζουσαν καί τήν των πολεμίων έπιδίωξιν δεδιττόμενοι εκείνα 80 
ηΰχοντο άντικρυς, τούς μέν ίππους | μή ποσί κόπτειν τό δάπεδον, αλλ1 

ϊπτασθαι κατά Πήγασον, αύτούς δέ άορασία καλύπτεσθαι, ώς εί τήν 
κυνέην "Αιδου ύπέδυσαν. ή πολλή τότε ήν αύτοϊς ή δείλανσις καί παν 
έποίει καί πράττειν καί εύχεσθαι. άλλα καί περί τήν γέφυραν πλείστοι 
αν άπολισθόντες όλώλασιν, ήτις κατά τό Δαφνούτιον περιάγεται, εί μή 85 
τις αύτούς έπεπείκει καθυφεΐναι τής οξείας φυγής κατά κόσμον τε καί μή 
έπισφαλώς διά τής άψίδος ίέναι, είς ούρανόν άνατείνας τάς χείρας καί τό 
θείον έπομοσάμενος μηδένα κατ' αύτών έπιέναι πολέμιον όπισθεν, άλλα 
πάλαι μεταστραφέντας παύσασθαι τής καταδιώξεως. 

"Οσοι μέν ούν τήν τύχην ήσαν φλαΟροι καί περιπέζιοι, ούτοι άνε- 90 
παχθώς καί άνεπεγκλήτως άφίκοντο οίκαδε τήν οϊκείαν παράβυστον 

82 Korrà Πήγασον: cf. Hes. Scutum 222 83 κυνέην "Αιδου: cf. Zenob. 1, 41; Ka-
rathanasis 110; Nie. Or. 38, 15 

VA = a, PW, RMDF = b 

6 5 ά π ' Μ 66 διαγομένη : περιαγομένη V 69—70 έκείνω τω ττικρω καί οίκτρω καί 
άέλτττω θεάματι έτπβαλοΰσα Bekk 70 γάρ : γαρ καί V ή om. W 71 έττιτρέ-
πουσαν W 72 μητρός : πατρός Ρ αύτής R a c ? F Bekk 73 έκ του γένους cum Wb 
ser. AB 75 τούς χαλινού? Υ χαλινού;: (ΐιυτήρας Ρ 76 'Ρωμαίοι post 
συμπλοκής add. AW ώς om. M 79 τό σύντονον τής φυγής των ττροσχόντων 
V 80 δεδιότες V έκεΐνα om. Μ 82 καλυφθήναι AW: κατακαλύπτεσθαι Μ 
83 ύπέδυσαν om. F αύτοίς ήν Α δειλάνδρησις V: δειλίασις R 85 άπο-
λισθαίνοντες V: άπολισθέντες RDp° άπολώλασιν V: όλώλεισαν Bekk (Δα-
φνού)τ(ιον) Ρ ΐ Γ ; Δαφνούσιον R : Δαφνόντιον Μ 86 καθυφήναι Ρ τι post κα-
θυφείναΙ add. V κατά — μή: καί κατά κόσμον μηδ' Ρ 87—88 etç — όπισθεν: 
πολέμιον όπισθεν μηδένα Ιπιέναι etç ούρανόν άνατείνας τάς χείρας καί τό θείον έπομοσά-
μενος W 87 γάρ post ούρανόν add. V τάς χείρα; άνατείνας Μ 90 τήν τύχην 
(cancell.) ήσαν τήν τύχην W φαύλοι AW 

73 έκ του γένους W b Bekk 
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σώζουσαν εχοντες καί μηδένα δεδιότες τον επί τ ώ κολάσαι άναδιφήσον-
τα · οί δετό γένος λαμπροί καί επίσημοι δι' ήγεμουίαν ή άρχηγίαν, ούτοι 
ες άθρουν άλισθέντες σύνταγμα διαπρεσβεύονται βασιλεϊ, συγγνώμη ν 

95 αιτούντες, οίς άπέστησαν α π ' αυτου καί τω αποστάτη έπηκολούθησαν, 
ι καί παρά βασιλέως λαμβάνοντες τό άνέγκλητον αγαθοί καί πιστοί θερά-

ποντες ες τό μέλλον εσεσθαι συνετίθεντο κάκ των έργων αυτών ύποδείξαι 
την μετάνοιαν εφ' οίς έκ παρανοίας πεπαρωνήκασι κατά του κυρίου βα-
σιλέως έφοπλισάμενοι. εί δέ βασιλεύς, φησί, τό της ψυχής θυμούμενον 

5 πλουτών άμε|τάΘετον ουκ αΰτήμαρ καταπέψει την όργιλότητα ή γοΟν 
έσέπειτα στήσει τά ήμαρτημένα σφίσιν αύτοϊς, δν ύπέτυφε κότον εις 
σπινθήρας άναρριπίζων Θυμοϋ, καί αύτοί φευξουνται άπό προσώπου 
τοΰ βασιλέως καί τόν παρά τοΤς φιλεχθροΰσιν εθνεσι ' Ρωμαίοις ζητήσου-
σιν εσχατον σταθμό ν κάκεΐνα 'Ρωμαίους έργάσονται, δσα οίς προσερρύη-

ιο σαν δραν ώφειλον, έπεί μηδέ καινόν, εί διφώη τις τον άντίπαλον καί κολα-
κεύει τουτονί ώς φίλιον τόν οΐκεϊον ευρίσκων πολέμιον. 

Ταύτα οί μεν πρέσβεις υπετονθόρυσαν. βασιλεύς δέ πδσιν άμνη-
στίαν έβράβευσε καί τους προσιόντας ευμενώς προσδεχόμενος παρήνει 
μετάμελον επί τ ή παραβάσει τών προς αύτόν όμωμοσμένων ένδείκνυ-

15 σθαι καί άρχιερεΐ όπτάνεσθαι τώ μεγάλω και ζητεΤν έκεϊθεν λύσιν 
τοΰ αναθέματος, ώπερ αύτούς οί τής πόλεως οϊκήτορες καθυπέβαλον 
άνωθεν Ιστώτες τών πυργοβάρεων καί τά παρ ' αυτών θεώμενοι δρώμενα, 
καί πολλοί τώ πατριάρχη προσήλθοσαν, δσοις τέως εύλαβείας μετήν· 
οί δ ' άλλοι τή κατανεύσει τής κεφαλής τό πέρας τής παραιφάσεως συμ-

20 μετρήσαντες ώς λήρον ήγήσαντο την εις τόν Μέγαν Νεών άφιξίν τε και 
έξαγόρευσιν. έώ γάρ λέγειν ώς ήσαν οι τών άτασθάλων μετά την έκ 
προσώπου του βασιλέως εξέλευσιν διεχλεύαζον αυτόν καί έξεμυκτήριζον 
καί ου καινόν ελεγον, εί θεώ πρότερον κληρωθείς, έπεί καί τούτο προσ-1 
διεβέβλητο, έκεϊνα καί αύτοϊς ύφηγεΐται νυν, όπόσα δη καί έξ εφήβου δε-

25 δίδακται. πολλοί δέ καί τώ Άσάν καί τώ ΤΤέτρω προσερρύησαν· αλλά 
καί ούτοι γράμμασι βασιλικοίς μετά μικρόν έπανήλθοσαν. 

5 ούκ — καταπέψει : cf. Horn. A 81 7 φευξουνται dnrò προσώπου : Deut. 28, 7 ; al. 
9 ίίσχατον σταθμόν: 1er. 9, 1 

VA = a, PW, RMDF = b 

93 δι': δ" F 94 άλισθέντες: συνιόντεξ Ρ 95 άπέστησαν μεν αύτοϋ, τώ δ' 
άποστάτη AW κατηκολούθησαν Ρ 2 ύποδεικνύντεξ AW: ένδείκνυσθαι Sc 3 
παροινίαζ F κυρίου καί βασιλέας W 4 φασι Bekk 5 καταπέμψει VWR: 
καταττέχει Μ όργιλότητα: άπέχθειαν AW ή γοΟν: άλλ' APW 6 είσέπειτα 
VAW στήσειν AW: (στήσ)ει P i r αμαρτήματα Ρ σφίσιν om. V αύτοΐζ: 
αιτεί AW 7 φεύξονται Α 8 ζήτουσιν R 8—9 Εσχατον ζητήσουσι V 9 
εσχατον om. W εσχατον σταθμόν i. r. 7 litt. Ρ 10 μηδέ : δε W κολακεύσει 
F Bekk 11 τούτον APW 13 έβράβευε Ρ 19 συμμετρούντεξ Α 20 λη-
ρον: κλήρον R ήγοϋντο AW ναόν Ρ τε om. Ρ 24 καί αύτοϊζ : σφίσιν 
AW νυν om. APW Sc δή καί om. Pa c 
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"Αλλο δ' έττί τούτοις παρηκολούθησεν έργον παραλογώτατου. ό yàp 
βασιλεύς πδσιν ένέδωκεν άτεχνώς άστικοϊς τε και άλλοχώροις διεκχείσθαι 
καί κακώς δρδν όιτόσοι προς Βραναν μετετάξαντο των τε άγχοΰ της 
πόλεως αγροτών και των την Προττοντίδα λαχόντων είς οϊκησιν. καί 30 
την μεν της ημέρας εκείνης διάδοχον νύκτα, καθ' ήν Βρανδς κατηγώνιστο, 
ένίεται ταϊς οΐκίαις των δυστήνων Προποντίων τό ùypòv πυρ, δ επί τοις 
στέγουσιν άφυπνοϋν σκεύεσι κατά των αστραπών εξαίφνης πρόεισι τα 
έξάλματα καί πιμπρδ καθ' ώυ διεκπϊπτον άφίεται. τό δέ λάβρον έμπε-
σόν τοις δρυφάκτοις έπυρπόλησεν άπαν οικοδόμημα, είτε τέμενος τούτο 35 
αγιον ή ν, είτε σεμνεϊον ιερόν, είτε οϊκημα ίδιωτικόν· καί του κακοϋ παρά 
πδσαν δόκησιν έπελθόντος où μόνον τά μέλαθρα τό πυρ επενέμετο καί ή 
φλόξ μικρού διεΤρπεν αιθέριος, αλλά και τάς ουσίας έπεβόσκετο τών αν-
θρώπων, οΰδενός άρπάσαι τι καί μετενεγκεΐν έχοντος, εί μή δσα τών 
χρημάτων εύάγκαλα. 40 

Κατά δέ την μετ' αύτήν εω εξεισιν ώς εκ προσκλήσεως τό Λατινικόν 
στίφος, ö τ ω Κορράδω καίσαρι συνετέτακτο, καί τό | άγελαΐον καί 
πτωχεϋον πλήθος της πόλεως καί τά πέριξ διαδραμόντες, οΐ μεν ετι τά 
όπλα φέροντες, οΐ δ' άμυντηρίω τω παρευρεθέντι χρώμενοι, τί μεν ούχ 
ήρπασαν, τί δέ χείριστον ουκ είργάσαντο; οικήματα κατήρειψαν, τον 45 
ένδον πλοΟτον περιεβάλοντο, ιερά άνηρεύνησαν φροντιστήρια, έπιπλα 
άφείλοντο παναγή, σκεύη τίμια εβεβήλωσαν, σεμνήν μοναζόντων 
πολιάν ουκ ήδέσθησαν, αρετής, ήν και πολέμιος οίδε τιμδν, ήλόγησαν, 
καί ίνα τά πολλά συντέμω, πδσαν κάκωσιν καθ' ών έπήεσαν έπεδείξαντο. 
πολλοί δέ καί, ότι τών κατ' οίκον σκυλευομένων ύπέμυξαν, θάνατον εύ- 50 
ραντο τό ζημίωμα. προύκοψε δ' αν τό δεινό ν καί χρονιώτερον γεγονός 
ώφθη περιαλγέστερον, εί μή τίνες άνενεγκόντες βασιλεϊ τά τελούμενα 
και βαρυαλγήσαντες, ώς εικός, ΰπένυξαν προς διόρθωσιν. καί στείλας 
ευθύς τινας τών κατ' άξίωσιν καί γένος περιφανών άνέστειλέ τε τάς τών 

VA = a, PW, R M D F = b 

29 τε om. R M D F άγχόπου R 
30—31 καί τήν μεν: κατά την της . . . κατηγώνιστο post Ιξάλματα (lin. 34) transp. W 
31 διάδοχον νύκτα έκείνης V ό Βρανάς VW Sc 32 δυστήνων Προποντίων: έν 
τ ώ πορθμώ τά$ καταλύσει; Ιχόντων Ρ Προποντίων : οίκητόρων της Τΐροποντίδος 
AW: τών οίκούντων êv τ ω Στενω Sc 33—34 κατά τάς άστραπάς έξαίφνης προίησι 
τά έξάλματα Bekk 33 αίφνης Ρ 34 διεκπϊπτον άφίεται: διαφίεται Ρ 35 
πδσαν οίκοδομήν Ρ τούτο om. Ρ 36 ήν post σεμνεϊον add. W 37 δίκησιν Α 
38 διήλθεν V 40 χρημάτων: ενόντων Ρ 41 ώς εκ προκλήσεως om. Ρ 42 
καίσαρι om. V 43 πλήθος om. W 44 ο! δέ τ ώ παρευρεθέντι άμυντηρίω χρ. V 
46 τά Ιερά Α 47—48 σεμνών μοναζόντων ούκ ήδέσθησαν πολιάν D F Bekk 
49 κάκωσιν πδσαν D 51—52 όφθέν εγεγόνει Ρ 52 τελούμενα: τολμώμενα Ρ 
53 περιαλγήσαντες V 54 τινάς ευθύς VAW τών om. Ρ 

32—33 δ τοις στέγουσιν έφυπνοΰν Ρ b Bekk 52 καί ante περιαλγ. add. b Bekk 
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55 άτακτων όρμάς και κατέληξεν ούτως όψέ ποτε τά είς μέγα μέρος αφανι-
σμού των έκεϊσε τολμώμενα. 

Άλλ' ουπω ταϋτα διετεθρήνητο ακριβώς όπόσοις των ανθρώπων 
ψυχή φίλοικτος και τό δάκρυον ταΐς των πασχόντων άναπιδύει θερμότε-
ρον σνμφοραΤς, καΐ τό της πόλεως χειρωνακτικόν και δσον ού συνεπευ-

60 δόκησε τοις λοιιτοϊς εττί τά ιστορημένα ήδη τω λέγειν μοι δεινόν ήγησά-
μενοι, εΐ ουχ όπως | έλευθεροστομούσι Λατίνοι και βρενθύονται τω ύπ' 
αύτών καταγωνισθήναι Βραναν, αλλά καΐ κατά των άστυγειτόνων 
σφίσι 'Ρωμαίων διαπεπράχασι τά άνύποιστα, κατά φάλαγγας άγειρό-
μενοι και σπείρας χειμερίου δίκην χειμάρρου ταϊς των Λατινικών γενών 

65 οΐκίαις προσρήγνυνται. αϊ τε ουν άσημοι φωναί τόν άέρα έγέμιζον, ώς 
ούδ' εΐ κολοιών ή γεράνων ή ψάρων εθνεα κλαγγηδόν έπτερύσσοντο ή 
έπέκλωζον θηρευταί καί έπεθώϋζον κυνηγέται, άλλήλους τε παρεκάλουν 
έπισπώμενοι τών χιτωνίων, ουκ ήν ουν εκεί τις τών είσηγουμένων τά 
προς είρήνην κατήκοος, αλλ' ώς άσπίδες τά ώτα βύοντες πάντα παρέ-

70 τρέχον σοφόν φαρμακόν. 
'Ηγεμόνευε δέ της τότε τών αγοραίων συνδρομής ού μόνον θυμός 

άλογος, άλλά καί ό τών άλλοτρίων ήρρένου έρως χρημάτων· ωοντο 
γαρ êv βραχεί πόνω τους Λατίνους έκστήσαι τών οικημάτων καί διαρπά-
σαι άπαν άπραγματεύτως τό ένδον κειμηλιούμενον, ώσπερ κατά τους 

75 χρόνους Άνδρονίκου διαπεπράχασι. τοις δέ είς τούναντίον τά τών ελπί-
δων μετέστραπται · οί γάρ διάφοροι, ώς είδον τήν έπ' αυτούς τών 
ξυγκλύδων σύρροιαν, τάς τε λεωφόρους περιεφράγμωσαν μεγίστοις 
σκόλοψιν, δσαι κατ' αύτούς ήγον τό παροδεύον, καί ΘωρακισΘέντες 
βύζην έν τοΤς όχυρώμασιν έστησαν, ό δ ' άγελαϊος όχλος πολλάκις μεν 

80 ύπερβήναι τά περισταυρώματα ώρμησαν, ού μόνον δέ | τοις κατά 
σκοπό ν ούκ εδοσαν πέρας, άλλά καί κακώς ύπό τών Λατίνων επαθον· 
άσιδήρωτοι γάρ καί γυμνοί προς ώπλισμένους μαχόμενοι, οί πλείστοι 

65—66 ώς — έπτερύσσοντο: cf. Horn. Π 583; Ρ 755 et Β 459 sqq. 68—69 τά πρός 
εΙρήνη ν: Luc. 14, 32; 19, 42 69—70 ώς — φάρμακον: cf. Ps. 57,5 sq. 

VA = a, PW, RMDF = b 
55 καΐλήξιν εΰρατο οΟτωσί πω; όψέ ποτε Ρ όψέ 

ΤΓΟΤ6 ούτω; V μέγα om. F 56 τολμώμενα: τελούμενα Ρ 57 δαιτεθρήνητο 
VAW καί ante άκριβώς add. V 58 φίλοικτος : εύσυμπάθητος Ρ δάκρυον: 
τών όφθαλμών ύδωρ Ρ ταΐς : έπΐ ταΐς AW 58—59 συμφοραϊς άναπιδύει θερμότερον 
Ρ 59 συνηυδόκησε Ρ 60 λοιττοΐς : κακοϊς AW : άλλοις Ρ έπί τά Ιστορημένα : 
τοις Ιστορουμένοις AW 62 αύτώ W καταγωνίσθαι ΑΡ: κατηγώνισται W 
καί om. Μ: καί τά W 63 σφίσι om. V 64 χειμερίου — Λατινικών i. r. 12 litt, et 
mg. Ρ 65 σνρρήγνυνται Ρ 66 καγκληδόν R 69 τά om. R 73 έν : ώς 
έν Ρ τών om. Bekk 75 έπΐ τών Άνδρονίκου χρόνων Sc τοΰ βασιλέως Άνδρο-
νίκου APW 76 τήν: τους RM 77 ξύρροιαν V 77—78 μεγίσταις δοκοϊς V: 
μετά μεγάλων ξύλων δοκαρίων Β 81 Ιπασχον Ρ 82 γάρ om. V: hab. Β 

58 δάκρυ b 63 άγηγερμένοι (έγηγερμένοι RMD) Ρ b Bekk 64 χειμερίου om. b 
65 έγέμιζον : έπλήρουν Ρ b Bekk 68 καί ούκ ήν έκεΐ b Bekk 
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δέ καί οΐνόφλυγες δντες, τότε δ εδρών έγίνωσκον και τον 'Επιμηθέα του 
ΤΤρομηΘέως καταδεέστερον ήδεσαν, οπότε βαλλόμενοι από τόξων ή πα-
ρασταδόν ούταζόμενοι κατά γης επιπτον. 85 

Και την μεν δείλην ολην της ημέρας εκείνης μέχρι και ές βαθεϊαν έσπέ-
ραν ούτω κατίσχυε τό δεινόν· ηλίου δέ τον ορίζοντα ύπερβάντος μετά 
μείζονος 'Ρωμαίοι ρύμης ώς εϊς αγώνισμα δεύτερον συνηθροίζοντο πλεί-
στους τούς μεθ' όπλων προβεβλημένοι. άλλ' οι τε συνελθόντες έκ βασι-
λέως λόγιμοι άνδρες αύτούς ανέστειλαν και οί έκ της Λατίνης φυλής κα- 90 
τασοφισάμενοι τούς εύήθεις κατέσβεσαν τό πολύ της όρμής · συ voy άγον-
τες yàp τους έν τ ω πολεμώ καταλύσαντας τό ζην 'Ρωμαίους καί μετά 
την των περιβλημάτων άφαίρεσιν δείξαντες έν χρω κουρίας έξέθεντο 
κατά την αύλειον σφών και πλαστώς έπ' αύτοις ώς έφ' όμογενέσι παθη-
νάμενοι ύπεδείκνυον τοις προσιοΟσιν έκ βασιλέως και ίκεσίαζον, μή άνα- 95 
σχέσθαι και είσαΟΘις συρραγήναι πόλεμον και δις αυτούς πεπονθέναι ι 
όπόσα και όραν εχουσιν. οί δέ προς τον άποχειροβίοτον λαόν ταϋτα δια-
πορθμεύοντες κάπί τούς τεθνεώτας τείνειν τά όμματα πείθοντες, μηδ' 
έπαινεϊν τά γινόμενα φάσκοντες ίσχυσαν ούτως όψέ ποτε μαλάξαι τούς 
σύρφακας, ώς άποχωρήσαι προς τό οϊκεϊον εκα|στον επιτήδευμα, καί 5 
άλλως δέ ειπείν, μή του συνήθους ήγεμόνος, του οίνου φημί, αύτούς 
Θωρακίσαντος, μηδ' άκριβέστερον σιδήρου προς τον αγώνα παραθήξαν-
τος (πρώϊος γαρ ή ν ó καιρός), διελύθησαν εύμαρώς άναμίλλητοι ούς 
ύποσχόντες ευήκοον τή παραιφάσει των διαλλακτήρων μεγίστων αν-
δρών. εί γαρ οϊνω προκατελήφθησαν οί και ταπύρων οίνοβαρέστεροι, ίο 
ποία τις αύτούς ΐυγξ ή τίνων τερετίσματα Σειρήνων προς είρήνην αν 
μετερρύθμισαν ή προς έτέραν εύσχήμονα ιτρδξιν μετέθηκαν; ών γε καί 
άλλοι μέν ώς ύπό μέθης διαρρεόντων ούκ ολίγα ξυνέθεντο σκώμματα, ό 
δέ Μένανδρος ούτωσί πως έπιλαμβάνεται ,,μεθύσους τούς έμπορους ποιεί 
τό Βυζάντιον· δλην έπινον τήν νύκτα", καί ταύτα μέν ώδέ πη έφέρετο. | 15 

83—84 τόν —καταδεέστερον: fort. prov. ; cf. Lucían. Prom, in verb. 7 10 τα-
πύρων οίνοβαρέστεροι : cf. Athen. 442 b; Aelian. Var. Hist. 3, 13 sq. 14—15 μέ-
θυσους — νύκτα: Men. fr. 61 Koerte ex Aelian. Var. Hist. 3, 14 

VA = a, PW, RMDF = b 
83 οΙνόφρυγες W o : Ô K a l F B e k k 87 έπιβάντος A 88 μεν post μείζονος add. AW 
οΙ'Ρωμ. VAW 88—89 πλείστους μεθ' όπλων Ρ Sc 90 Λατίνων Ρ Bekk 92 τω 
om. R 93 προβλημάτων R 94 è<p'om. W παθαινόμενος WD Sc 95 προιού-
σιν W 95—1 καί—αυτούς om. R 1 έσαύθις ADF Bekk συρραγήναι: συγ-
κροτηθηναϊ V 2 άχειροβίοτον RMDac 4 όψέ ποτε om. V 5 άναχωρήσαι Ρ 
μόλις post άποχωρήσαι add. Α 8 πρώιμος R ό καιρός ήν Μ 9 παραβάσει Μ : 
παρεκτάσει F Bekk διαλλακτηρίων R : διαλλακτόρων F 10 oi — οίνοβαρέστεροι : 
oí ταϊς σμίλαις καί ταϊς £αφίσι προσανέχοντες APW: οί—οίνοβαρέστεροι cum oí — 
προσανέχοντες coniunxit Bekk παπύρων V 11 αύτούς post είρήνην transp. Ρ τε-
ρετίσματα: δσματα Ρ αν om. ΡΜ 13 πάλαι post διαρρεόντων add. APW 
σκώμματα: σκηνώματα AacW 14 Μαίανδρος R 
87 ύπεραναβάντος b Bekk 88—89 πλείστους μετά των όπλων b Bekk 6—7 του 
οίνου σφδς Θωρακίσαντος Ρ b Bekk 
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ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 

Βασιλεύς δέ δισσεύει κατά Μυσών υστεροβουλία πληττόμενος, ότι 
μή κατά την προτέραν αϋτοϋ εμβολή ν τά της πολεμίας ευ διέθετο γης, 
αλλ' άναστάς ωχετο εκείθεν, ώς ει καί πολέμιοι έπέκειντο βάλλοντες, μήτε 
τοις φρουρίοις 'Ρωμαίους έπιστήσας φύλακας, μήτε δμηρα λαβών τά 
των βαρβάρων φίλτατα. καί τότε μεν αυτός μετά των συνόντων ο! 
ολίγων έξήει της πόλεως· ήκηκόει γαρ μηκέτι τους Μυσούς τά όρη πε-
ριπαπταίνειν καί τους βουνούς, άλλ' όπλιτικόν ξενολογήσαντας Σκυθι-
κόν ές τά της Άγαθοπόλεως μέρη παρεμβαλεϊν καί ταϋτα κατά κράτος 
ληΐζεσθαι κακά εργαζομένους Τερμέρεια· τό δέ λοιπόν έκ προσκλήσεως 
συνήγετο στράτευμα, προς γαρ τήν άελπτον και όξεϊαν εφοδον των 
βαρβάρων καί αυτός τι τοιουτότροπον έμεθόδευσε, καί συστολήν εν-
τεύθεν τούς εχθρούς παθείν προμηθούμενος καί | τους οικείους μή άπαυ-
δήσειν ές τήν παρά πόδας καί δευτέραν κατά των Βλάχων έξόρμησιν, 
ει κατά τούτων πρώτος αύθις αύτός τά όπλα ήρατο καί τον ΐππον άνέβη 
τον πολεμιστήριον. 

Και ó μεν κατά τον Ταυρόκωμον γενόμενος (κτησείδιον δέ έστιν 
ούτος οίκούμενον κωμηδόν καί μή πάνυ πόρρω της 'Αδριανού κείμενον) 
επέμενε τάς δυνάμεις συνελθεΐν, έπέσκηψε δέ καί τόν καίσαρα Κορράδον 
μηδέν τι μελλήσαντα έξελθεΐν. 

22 τότε: a. 1187 mense Sept. 35 έπέσκηψε: errare videtur auctor; Conradus 
duas iam ante menses Constantinopolim reliquerat, cf. van Dieten, o. c., p. 75 sqq. 

22 καί etc. : cf. Nie. Or. p. 9, 10 sqq. 
Karathanasis 35 

YA = a, PW, RMDF = b 

26 κακά . . . Τερμέρεια: cf. Zenob. 6, 6; 

16—17 Τόμος δωδέκατος · ετι περί της βασιλείας Ίσ . τ. 'Ayy. V 17 Ίσ . : κυρού 
Ίσ. R : του βασιλέως κϋρ Ίσ . D 19 αΰτοΟ om. V διετίθετο Ρ 20—21 
ώς — τοις i. r. 10 litt, et mg. Ρ 20 εΐ om. V καί om. Bekk 20—21 μή . . . 
μηδ' W 21 τά om. W 22 συνόντων: παρευρεθέντων Ρ ol om. APW 
25 τταραβαλεϊν Bekk 26 κακά — Τερμέρεια suppl. P m « 27 γαρ: δέ R 28 
καί αΰτός ό βασιλεύς τήν Ιξοδον έμεθόδευσε Ρ τι om. V 29 άπαυβαδήσειν V 
Bekk 30 κατά: καί Μ 31 αύθις πρώτος Α 33—34 έστι τούτο VAW μή 
πόρρω πάνυ της Άδριανουπόλεως κείμενον V 35 έπέμεινε Μ 36 μελήσαντα 
codd. : μελλήσαντα PP"DP<¡ Bekk 

20 ώς — βάλλοντες om. W b 
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Bekk 616/7 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΣΑΑΚ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Β' 395 

Ό δέ δυσχεραίνων ττροδήλωζ προς ήν εύρατο εκ βασιλέως φιλοφρο-
σύνηυ ώς τω έαυτου γένει άπάδουσαν και τω βασιλείω κήδει άσύμφω-
νον, όρων δέ καί τσς ύπερηφάνους ελπίδας καταληγούσας ες μόνου το 
μή τοις πολλοίς όμόχρωμον υπόδημα τοϋ ποδός (τό των καισάρων 40 
λέγω παράσημον), καί άλλως δέ σταυροφορήσας οίκοθεν και την ες 
Παλαιστίνην όδεϋσαι πάλαι προθέμενος, ήδη κατασχεθεϊσαν υπό των 
κατά τήν Αίγυπτον Σαρακηνών, καί πάρεργο ν όδοϋ την μετά της αδελ-
φής τοϋ βασιλέως έπιτελέσας συνάφειαν, κατένευσε μεν συνεξιέναι τω 
βασιλεϊ καί συνδιαθέσθαι τον προκείμενο ν πόλεμο ν, ώς δ' αντέκρουσε τό 45 
βεβουλεϋσθαι θεόν κακοτυχείν 'Ρωμαίους υπό Μυσών, επ' άλλοις τρέπει 
τον νουν. 

Νήα γαρ έξαρτύσας εΰπαγή τε καί νεογόμφωτον τον πλοΟν ες Πα-
λαιστίνην εθετο καί τή Τύρω προσορμίσας και παρά των έκεϊσε ομο-
γενών ώς οΐά τις κρείττων όραθείς καί προσδεχθείς δύναμις τοις Σαρα- 50 
κηνοϊς άντεφέρετο, Ίόππην έπανα|σωσάμενος, ή νυν "Ακε λέγεται, καί 
έτέρας πόλεις τοις όμοφύλοις. αλλά γαρ δτι καί τά εκεί πάσχειν κακώς 
άφώριστο, άλλοι τε καλοί καί γενναίοι άπώλοντο στρατηγοί τήν κατά 
Χριστόν Ικόντως καί οίκείοις όψωνίοις πορείαν στειλάμενοι, καί αυτός 
δέ άναιρεΤται υπό Χασισίου μικρόν τι έπιβιούς καί δσον πεϊραν τής αυτοί/ 55 
άνδρείας τε καί φρονήσεως δούναι τοις Άγαρηνοϊς καί θαυμασθήναι. 

Γένος δέ είσιν οΐ Χασίσιοι τοσαύτην λεγόμενον τηρεϊν τω άρχοντι 
σφών συστολήν καί τών εντελλομένων πλήρωσιν, ώς καί κατά κρημνών 
ώθεϊν εαυτούς εκείνου έπ' όφρύσι μόνον νεύσαντος καί χορεύειν κατά 

49 προσορμίσας: die 14 mens. lui. a. 1187 51 έπανασωσάμενος : die 12 mens, 
lui. a. 1191 55 αναιρείται: die 28 mens. Apr. a. 1192 

43 πάρεργον όδοΟ: Eur. El. 509 56 Άγαρηνοϊς: cf p. 27, 8 

VA = a, PW, R M D F = b 

38 ώς om. Ρ : καί W ώς τω β. κ. άσ. καί τ φ I. y. άπάδ. 
Bekk 43 κατά: μετά Μ τήν alt. om. V 44 έπένευσε Bekk 46 είσέτι 
post κακοτυχείν add. Ρ Bekk 48 τε om. D 50 ώς om. P a c Bekk 51 Ίόπην 
P R D B : ' Ιώπην Κ "Ακε : "Αγκυρα R ad 51 ή — λέγεται : δέσποτά μου, οΰκ οίδα, τί 
λέγει ή άγιωσύνη σου. άλλη γάρ Ιστιν ή Ίόππη, ή νυν καλουμένη Γιάφα, ετέρα δέ 
ή "Ακη, ή νυν καλουμένη Πτολεμαΐς. άρχαιότερον δέ όνομα έχει τό "Ακη · έκεϊσε γαρ άκος 
καί θεραπείαν εύρηκώς εις τό έαυτού τραύμα ô 'Ηρακλής "Ακος τόν τόπον ώνόμασε καί 
ol ύστερον έπΐ τό θηλυκόν όνομα τούτο μετέθεντο, "Ακην τήν πόλιν ώνομακότες, καί 
εστίν ή εύθεΐα ή άκη τη ; άκης m. alt. F m e συμφωνώ σοι ô δείνα m. tert. Fm& οΰκ οίδα τί 
λέγεις· τό γάρ "Ακη Πτολεμαΐς έστιν, ή δέ 'Ιόττττη Ίάφα A m e 54 έκόντες F Bekk 
πορείαν om. D F 55 ύπό Χασίου άναιρεΤται W Χασισίου Β Sc Bekk : Χασίου 
rei. αύτοΰ om. F 56 άνδρείας: δυνάμεως AW τε om. AW 57 γένους 
D F Χασίσιοι ΜΡ<=Β SC Bekk: Χάσιοι rei. 58 ύποστολήν Ρ 58—59 τών — 
έαυτούς om. Μ 59 νεύσαντος μόνον Bekk 

39 καταλη ξάσας b Bekk 50 ώς om. b Bekk 
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396 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ Bekk 517/8 

60 ξιφών και υδάτων καθάλλεσθαι καί κατά πυρός άκοντίζεσθαι. άμέλει τοι 
και πρός οϋς αν έθέλωσιν οί των Χασισίων έξουσιάζοντες άποστέλλουσι 
TOÚS σφας άναιρήσοντας · οί δέώς φίλιοι προσιόντες ή τι τών καθηκόντων 
ειπείν έχοντες ή και ώς πρέσβεις έξ εθνών ήκειν πλαττόμενοι πλήττουσι 
πολλάκις παραξιφιδίω καί Θανατοϋσιν ένίους ώς τοις κυρίοις αυτών δια-

65 φόρους, μή το του πράγματος εργώδες έν νφ βαλλόμενοι όλως, μηδ' 
δτι έκ του δήπουθεν άναιρεθήσονται γουν αύτοί, καί μή τόν έτερου κα-
ταπραξάμενοι θάνατον. 

'Αλλ' ò μέν βασιλεύς περί δισχιλίους επίλεκτους άποκρίνας καί τού-
τοις δπλα και ίππους ώκύποδας διαδούς ώρμησεν εκ του Ταυροκώμου 

70 προς τό πολέμιον, την δ ' άποσκευήν πδσαν και | τόν ύπηρετικόν 
όχλου ες Άδριανούπολιν ίκέσθαι διετετάχει· οί δέ ήγγέλλοντο παρά 
τών όπτήρων τά περί τόν Λαρδέαν λεγόμενα κατατρέχειν καί πλείστους 
μέν άπεκτονέναι, ουκ έλάττους δέ συνειληφέναι, καί ώς επαναζευγνύειν 
έγνώκασι πολλών έμπεπλησμένοι ώφελειών. 

75 Έννύχιος τοίνυν ύπό σάλπιγγι τόν ΐππον άναβάς έπορεύετο καί κα-
τά τόπον Βαστέρνας λεγόμενο ν σφιγμένος διανέπαυεν εκεϊσε την στρα-
τιάν, μή έπιφαινομένων τών πολεμίων. 

Μετά δέ τρεις ημέρας εκείθεν άπάρας της εύθύ της Βερόης έπορθρευ-
σάμενος ήπτετο. άλλ' ουπω παρασάγγας παρήλθε τέσσαρας, καί τις 

80 ευζωνος έφίσταται άνήρ τό της άγγελίας εχων επί του προσώπου κα-
κόν καί ελεγε τό πνεύμα συχνάκις ανακαλούμενος άγχοϋ που μετ' αιχμα-
λωσίας τό άντίπαλον ύποστρέφειν, άνειμένην τά πλείστα τήν πορείαν 

76 άφιγμένοξ: die 7 mens. Oct. a. 1187, cf. van Dieten, o. c., p. 76 n. 96 78 άττά-
pas: die 11 eiusdem mensis 

80 τό — κακόν: cf. Nie. Or. 10, 23 

VA = a, P W , R M D F = b 

61 Χασισίων Mp° Bekk: Χασίων rei. 62 
τους άναιρήσοντα; έκείνου; Ρ φίλοι V ή καί ώξ έπήλυδεζ έκεΐνοις όφθέντες post 
προσιόντες add. Ρ, ubi άναιρήσοντας — όφθέντες i. r. 48 litt., Bekk 64 ένίους ώς: 
τούς Ρ Bekk διαφόρους: άντίφρονας Ρ Bekk 65 όλως (i. mg Ρ) έν νω βαλλόμε-
νοι Ρ Bekk 66 έκτουδήποθεν V : Ικ τοΰ δήποθεν P F : Ικ του δήπουόεν Bekk 
έτερον R 68 χιλίους Ρ Sc άπολέκτους Y D F N : έπιλέκτας R : έκκρίτους Β : έπιλεξά-
μενος Sc 69 Ταυροκωμίου Ρ : Ταυροκόμου RM : (της) Ταυροκώμης Sc : Ταυροκάνου 
proposuit F . Dölger, Regesten der Kaiserurkunden usw., Nr. 1579; cf. Nie. Or. p. 9, 
32 70 πρός: eiç W τόν R τό πολέμιον: πόλεμον AW Sc 71 ει; V 
διατετάχει V Bekk 72 Λαρδέα R λεγόμενα κατατρέχειν : κατατρέχειν χώρια Ρ 
Bekk 73—74 καί ώς έπανήκειν έγνώκασι τά έν ois έπήεσαν προνομεύσαντες Ρ 
75 σάλπιγγος Μ 76 τίνα post τόπον add. Ρ Bekk διανέπαυσεν Bekk 78 
της alt. om. V : hab. Β Βερρόης P M D F (Bekk) 79 διήλθε AW Sc 80 τοΟ 
om. AWN 81 μετ': της R 

64 ένίους τών . . . διαφόρων b, sed ώς — διαφόρους cum a ser. D m * 65 όλως om. 
b 72 λεγόμενα om. b : suppl. D s 
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Bekk 518/9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΣΑΑΚ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Β' 397 

κατ' άμφω ποιούμενου, ότι τε ούδένα έώρακεν άντίμαχον και ώς εμ-
φορτου πολλών ληϊσμών. αύτίκα γοΟν eïç ηγεμόνας το συνόν αύτω 
διελών στράτευμα καί σχήμα παρατάξεως θέμενος ώδευεν έκείνην καθ' ήν 85 
όδοιπορείν ελέγετο τό πολέμιον. 

Έπεί δέ εϊδομέν τε καί έθεάθημεν (συνειπόμην γάρ καί αύτός βασιλεϊ 
Οπογραμματεύων), οί μέν Σκύθαι καί Βλάχοι την λείαν παραδόντες τισίν 
εξ αύτών μοίραις έκέλευσαν τάς επιτομωτέρας άναλέγεσθαι των όδών 
καί την πορείαν επιτείνει ν, εως αν έφάψωνται τών όρειαίων· οί δ 'άλλοι 90 
σνστραφέντες εδέχοντο εύπε | τώς τούς κατ' αύτών ΐππαζομένους ' Ρω-
μαίους καί τον πάτριον αύτοίς καί έθάδα τρόπον μαχόμενοι έπιόντες 
ήφίεσαν βέλεμνα καί δόρασι προσεπλέκοντο, μετά βραχύ δ ' αύ μεταβα-
λόντες την όρμήν είς φυγήν καί καταδιώκειν οπίσω αύτών ώς φυγάδων 
τό άνθιστάμενον έρεθίζοντες, αύθις ώς ούδέ πτηνά τον αέρα τέμνοντα τά 95 
νώτα είς την τών όψεων μεταθέμενοι χώραν ενώπιοι τοις έπιοϋσιν ι 
έμάχοντο καί πολλω γενναιότερον συνεπλέκοντο. καί τούτο πολλάκις 
πεποιηκότες, ώς ήδη τών 'Ρωμαίων ήσαν έπικρατέστεροι, ούκέτ' 
έμέμνηντο τών έλίξεων, αλλά τά ξίφη γυμνώσαντες καί τινα βοήν κατα-
πληκτικωτάτην εκρήξαντες μικροΰ καί εννοήματος τάχιον 'Ρωμαίοις 5 
ενέπεσον καί τον μαχόμενον ομοίως καί τον δειλαινόμενον καταλαμβάνον-
τες εξεθέριζον. 

Καί τ ά χ ' αν την τότε ήμέραν οί Σκύθαι μέγα κλέος άράμενοι ένε-
καυχήσαντο καθ' ημών και λαώ άφρονι όνειδος παρεδόθημεν, εΐ μη αύτός 
επεβοήθησε βασιλεύς ετι την περί αύτόν έχων ακραιφνή φάλαγγα, αι ίο 
τε σάλπιγγες έπίτορον άλαλάξασαι καί αί χαλκόστομοι κώδωνες 
διηχήσασαι τά τε τών δρακόντων όφθέντα είκάσματα, à επί δοράτων 
ήώρηνται περισοβούμενα πνεύμασι, τούς πολεμίους κατέπληξαν φαντα-
σίαν παρασχόντα μείζονος στρατιάς. 

5 Ιννοήματος τάχιον: cf. Nie. Or. 38, 14 8 μέγα κλέος άράμενοι : cf. Horn. E 3 ; 
Ζ 446 8 — 9 ένεκαυχήσαντο — παρεδόθημεν : cf. 1er. 27, 11 et Ps. 38, 9 

VA = a, P W , R M D F = b 

8 3 — 8 4 ότι — ληϊσμών: καί ώς μηδένα εΰρόν άντίμαχον καί ώς εμφορτον ταΐς 
άτταγωγαΐς Ρ 83 τόν άντίμαχον V A W 84 ληϊσμών : λογισμών Α 8 4 — 8 5 
διελών τ ό συνόν αύτώ V 85 διελόμενοξ Ρ 8 5 — 8 6 είχετο έκείνης ήν όδεύειν 
έλέγετο Ρ 87 τ ώ βασιλεϊ A W 88 λείαν : πορείαν W 91 έδέξαντο Α 
Ιππαζομένου$ : άγωνιζομένουξ V 92 καίρτ. : κατά δέ AW : om. Ρ Bekk ήθάδα P a o 

W R M a c ? F Bekk y à p post έπιόντες add. Ρ Bekk 94 έπΐ τό διώκειν post 
τήν add. A W καταδιώκειν: καθιππάζεσθαι A W ώς φυγάδων om. Ρ 95 
άντικαθιστάμενον V αίίθΐξ: μετ 'où πολύ A W : καί πάλιν Sc ο ύ δ έ : ο ΰ ν 1 ένώ-
iriov Α 2 γενναιότεροι V 4 έμέμνηντο A m s : έμνήσαντο Α 5 ένθυμήματος V : 
έννοήσαντες R 6 δειλαινόμενον : νώτα στρέψαντα Ρ 8 τ ο θ ' Ρ 8 — 9 κατεκαυ-
χήσαντο ήμών Ρ Bekk 10 έττεβόησε R N 12 είκάσματα : χάσματα Ρ άπερ A W 

84 παμπόλλων b Bekk αύτω: έκείνω Ρ b Bekk 85 καθ' om. b Bekk 93 δ ' 
αύ: δέ Ρ b Bekk 94 αύτών: σφών b Bekk 1 μετατιθέμενοι b Bekk 4 έκ-
ττληκτικωτάτην Ρ b Bekk 
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398 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 519/20/1 

15 Τότε μεν ουν ό βασιλεύς βραχύ τι της αιχμαλωσίας ώς εκ στόματος 
θηρών άφαρπάσας κατέλαβε τήν Άδριανούττολιν ήν βαδίζειν ττρούθετο 
παρεικώς· των δέ βαρβάρων ούκ ήρεμούντων, ή ν | παρήκε τρέχειν 
αύθις προείλετο. και δή γενόμενος κατά Βερόην τάς των Μυσών και 
Σκυθών άνέστελλεν εκδρομάς και δι' ανδρών μέν ήκριβωκότων τό 

20 στρατηγείν, και δι' έαυτοΰ δέ ούχ ήκιστα. οί δέ καίπερ ύφορώμενοι 'Ρω-
μαίους και βασιλέως παρόντος επιστρεφόμενοι, όμως αύ πάλιν έπετίθεντο 
λεληθότως, ώδε ττη έμβάλλοντες ώς πολεμησείοντες και καραδοκεΐν ώς 
έπιόντας αύτούς παρεχόμενοι, άλλοθι δέ μεταβαίνοντες και άεί τι δρώντες 
επιτυχές, ήν δ' οτε και βασιλεύς μέν ώς Άγαθόπολιν ήλαυνεν επισχήσων 

25 τούς βαρβάρους τών επελεύσεων, αύτοί δέ τάς κώμας εκειρον, αϊ ήσαν 
άγχιστα της Φιλιππουπόλεως. κάκείνου προς τό πάσχον επιόντος, 
εκείνοι αύθις έπήλαυνον έξ ών ó βασιλεύς άπανίστατο. ταΟτα δ' εποίει 
ατερος τών αδελφών ό Άσάν, άγχίνους ών διαφερόντως κάν τοις άπό-
ροις έπινοήσαι τά ξύμφορα ίκανώτατος. 

3ο Έγνώκει ούν ό βασιλεύς και πάλιν εις τήν Ζαγοράν είσελθεϊν και ώς 
οΐόν τε πειράσασθαι παραστήσασθαι τούς Μυσούς. και δή εξάρας άπό 
Φιλιππουπόλεως εις Τριάδιτζαν παραγίνεται* εκείθεν γαρ ήκηκόει μή 
δυσπορεύτους είναι κατά πολύ τάς εις τον ΑΙμον τροχιάς, άλλ ' εσθ' δπη 
και είς ευθείας άνοίγεσθαι και ύδωρ είναι εις άντλημα ίκανώτατον και 

35 χιλόν τοις ύποζυγίοις ενόδιον, εί κατά καιρόν εκεί τις πορεύοιτο. ώς 
δ ' είς χειμέριον τροπή ν παρεγκλίνας ήλαυνεν | ήλιος και ποταμοί μέν 
υπό ψύχους έπήσσοντο και άλλως βορείου και ψυχρού του έκεϊσε κλίμα-
τος δντος, χιών δέ πλείστη κατενεχθεΐσα τό της γης ήφάνισε πρόσωπον, 
ού μόνον πλήσασα φάραγγας, άλλα και θύρας οικημάτων έπιζυγώσασα, 

40 ύπερέθετο τό έργον είς άνάφανσιν έαρος και τήν μέν στρατιάν αύλίζεσθαι 
διαφήκε κατά τήν έκεϊθι έπαρχίαν, αύτός δ' εύζωνος τήν βασιλίδα κατα-
λαβών διεχεΐτο ίππων άμίλλαις και θεωρείοις εγάννυτο. 

35—36 ώ; —ήλιοξ: ca. mens. Dec. a. 1187 

15—16 cos — άφαρττάσας: cf. Nie. Or. 121, 8—9 

VA = a, PW, R M D F = b 

15 ό om. Bekk 17 παρήκε: παρεϊκε D F 18 κατά Βερόην γενόμενο; V : πρός τήν 
Βερόην απέρχεται Β Βερρόην F Bekk 18—19 Σκυθων καΐ Μυσών D F Bekk 
19 ήκριβοκότων : ηύμοιρηκότων D 20 εαυτόν Μ 21 άποστρεφόμενοι W 23 
καΐ άλλοθι μεταβαίνοντες Ρ 24 ebs : είς A P W Sc Bekk ΆγαΘούττολιν W 25 
αϊ : οι Α 25—26 άγχιστα ήσαν Bekk 26 εγγιστα V 27 άπήλαυνον Α 30 
êç M D 3 1 π α ρ α σ τ ή σ α σ θ α ι o m . M TOÙÇ Μ υ σ ο ύ ς π α ρ α σ τ ή σ α σ θ α ι V : TOUS Κ ο μ ά ν ο υ ς 
δεξιωθήναι Β 31—43 καΐ — Μυσού; om. R 31—32 έκ της Φιλίππου Ρ 34 
ds pr. : âs MDF 35 εί κατά : eis τόν Μ παρεκκλίνας Ρ 38ôvTosom. V 40 
καΐ : καί δή APP°W Bekk 41 ΙκεϊΘεν V 

18 ειλετο Ρ b Bekk 22 λαθραίως b Bekk 25 έπελεύσεων : έκδρομων b Bekk 
33 τροχιάς : πορεία; b Bekk 
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Bekk 521/2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Β' 399 

"Αμα δ' ήρι φσνέντι εξεισι καί ττάλιυ καί μέτεισι τούς Μυσούς. όλους 
ουν μήνας τρεις έξηνυκώς καί περί τήυ του φρουρίου κατάσχεσιν, δ Λο-
βιτζός επικέκληται, ττλεΐστα πεπονηκώς ατελές τό εγχείρημα καί πάλιν 45 
άπολιπών εκείθεν μεθίσταται καί την βασιλίδα των πόλεων εισεισιν αϊ 
γαρ της Προποντίδος χάριτες καί τά επιτερπή κατ' αυτήν σκηνώματα 
τά τε κυνηγέσια καί ιππάσια, άλυσιδοΟντα οίον τον ' Ισαάκιον, ουκ εϊων 
έπί μακρόν θυραυλεΐν, αλλ' ώς ριψάσπιδα γινόμενον επειθον αύτομολεϊν 
ες αυτά. 50 

Τότε δε καί τήν τοϋ Άσάν γυναίκα κατέσχεν ό βασιλεύς καί των 
αδελφών αύτοΟ θάτερον τον Ιωάννη ν είς ομηρον εϊληφεν. άλλα καί 
ούτως επί τά χείρω τά πράγματα προύβαινε. 

Κατά δε τον καιρόν τούτον τυραννίδι επικεχείρηκεν ό Φιλαδελφεύς 
Θεόδωρος ό Μαγκαφδς. καί τά μεν πρώτα τό τής πόλεως ταύτης άγε- 55 
λαϊον, πολυανδρούμενον όν θρασύ | τε καί αναιδές, έαυτώ προσωκείωσε 
καί δρκοις τήν είς αύτόν πίστιν κατενεπέδωσεν · όδώ δέ προϊών καί βασι-
λείας εαυτω περιέθηκεν όνομα τούς Λυδούς πάντας είς άποστασίαν 
έπισπασάμενος · έπειτα δέ καί τών προσοίκων άποπειραται χωρών καί 
άργύρεον κέκοφε νόμισμα τήν οϊκείαν εγχαράξας εν σύτω στήλην. ώς 60 
δέ προύκοπτε τά τής άποστασίας καί ó έπί τοις δρωμένοις πρότερον 
γέλα>ς είς πληΥήν γενναίαν μεθίστατο προς ήπαρ χωρούσαν τού βασι-
λέως, μή μέλλειν ούτος έγνώκει, άλλά κατ' αύτού τά όπλα διφαν. καί 
δή κατά τήν Φιλαδέλφειαν γεγονώς εμφρουρον αύτη τον Μογκαφαν 
άπειργάσατο, δς καί τήν τού Μωροθεοδώρου προσωνυμίαν έκτήσατο, 65 
τών κατά σκοπόν έκείνω διαπεσόντων έσέπειτα. καί ίκανόν χρόνον τ ή 
πολιορκία έγκορτερήσας ούκ ίσχυσε τους Φιλαδελφεΐς παραστήσασθαι · 
δθεν πρός ομολογίας καί συμβάσεις έτράπετο, ώστε τόν μεν θεόδωρον 
τά τής βασιλείας άποθέσθαι παράσημα καί καθ' εαυτόν ώς πρότερον πο-
λιτεύεσθαι, τό δέ τής πόλεως εκείνης πλήρωμα βασιλεύεσθαι πάλιν υφ' 70 

43 ver est a. 1188 54 καιρόν τούτον: a. 1188—1189 

VA = a, PW, RMDF = b 
43 καί pr. om. Ρ ôXcoç R 44 τρεις μήνα? VUB 44—45 καί — πεπονηκώς 
om. R 44 τήν om. M Βολβιτζάς V 45 κέκληται Ρ 46 καταλιπών VB 
48—49 τόν Ίσ. . . . ριψάστπδα γινόμενον V: τόν 'Ισαάκιον . . . ρίπτων γαρ τά άρμα-
τα Β: lect. codd. PWb hab. A 49 έπί: Ιτι R 50 ες : sis F Bekk: προς VB 
51— 52 τόν άδελφόν Bekk 52 δμηρα PKN 55 τά: κατά W τό om. M 56 
θρασύ—άναιδέξ: καί Θρασύτατον Ρ 57 τήν: toîs RMDF 58 ες Ρ 60 èv σύτω : 
έαυτώ WRN 62 μεθίσταται Μ 65 άττ(ειργάσατο) Pi>c 66 είσέπειτα VN : 
μετουπολύ Ρ καί Ικανόν : ίκανόν τοίνυν Ρ 68 δθεν : δθεν καί VD Sc ομολογία; 
καί om. Ρ ξυμβιβάσεϊΐ Ρ 70 καί πάλιν V 

43 καί πάλιν: αύθις b Bekk 48—49 οίον τού; âç ημάς (âç ή μας om. AW) αύτοκράτο-
pas . . . ριψάστπδας γινομένους PW b Bekk 56 άναιδέστατον b Bekk 59 άγχού-
ρων (Ιγχώρων D) b Bekk 65 εΐργάσατο b Bekk 68 ôμoλoγ¡avb Μωροθεόδω-
ρον b 
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400 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 522/3/4 

ού και πρώην έβασιλεύετο. καί δμηρα εκείθεν δεξάμενος ών ήρειτο τους 
παϊδας έπανέζευξεν εις την μεγαλόπολιν. ούκ ολίγοι δέ κάν τη έπανα-
στάσει ταύτη αγαθοί καί γενναίοι άνδρες άττώλοντο. 

Μετ' ου πολύ δέ ό Βατατζής Βασίλειος, γένους μέν άσήμου βλα-
στών, δια δέ τό είς γυναικά οί γαμετήν συναφθήναι την του βασι-
λέως προς πα|τρός έξανεψιάν δομέστικος της ανατολής τιμηθείς καί τήν 
δουκικήν άρχήν των Θρςικησίων άναζωσάμενος, χρήμασιν ύπέφθειρε 
πλείστους των του Μαγκαφδ όμοτών · καί αυτόν μέν ούκ Ισχε συλλα-
βειν καί δεσμοΐς περιβαλεΐν, της δέ πόλεως Φιλαδελφείας φυγαδεύσας 
εδοξε καί ούτως μέγα τι κατωρθωκέναι καί άσπάσιον έργον τ φ βασιλεΐ. 

Άλλ ' ούτος τ ω του 'Ικονίου σουλτάν προσρυείς, φ ή κλήσις Καϊχο-
σρόης, συμμαχικού μέν αΐτήσας κατά 'Ρωμαίων ούκ έλαβεν, ένεδόθη δέ 
οί προσλαμβάνεσθαι άνεπεγκλήτως όπόσοι των Τούρκων κερδαλεόφρο-
νες κάτπ τ ω γωρυτω καί τ ω τόξω τήν πεποίθησιν έχοντες 'Ρωμαίους 
ληστεύουσιν. ούκ όλίγην ούν τ φ τρόπω τούτω συνηγηόχει δύναμιν καί 
επιών τούς τε πατριώτας έαυτοϋ ές τον γεωργικόν όχλον καί των ζώων 
έλυμαίνετο τά ύπό ζυγόν καί τους Λαοδικεϊς δέ Φρύγας μυριαχώς έκά-
κωσεν, ώσπερ και τους των Χωνών των έμών οΐκήτορας, τάς άλωνας 
κατά τόν θέρειον καιρόν πυρπολών καί τό προστυχόν ώς πολέμιος 
χειρίστως διατιθέμενος· έώ γάρ λέγειν ώς φιλανθρωπευομένους ενίοτε 
πρός τό Χριστώνυμον κακώς Ιφασκε καί έπέπληττεν. έμβαλών δέ τή Κα-
ρία καί πολλούς προνομεύσας των εκεί τοις βαρβάροις έκδέδωκεν είς 
απαγωγή υ. άλλά καί τόν νεών του αρχιστρατήγου Μιχαήλ ό άνόσιος 
ούτος διαφήκεν έμπρήσαι, έργον μέγιστον καί περίπυστον όντα καί 
ύπερβαίνοντα ές κάλλος καί τήν είς μήκος έκτασιν τό έν τή βασιλί|δι πόλει 
του καλλιμάρτυρος Μωκίου τέμενος. 

84 κάπΐ — έχοντες: cf. Idt. 9, 7 

VA = a, PW, RMDF = b 
71 καί pr. om. D F Bekk πρώην: πρότερον Bekk: τό πρότερον Β 72 είς τήν 
μεγαλ. έπανέζευξεν V K : ύπέστρεψεν είς Κπλ. Β μεγάττολιν Α : μεγαλούπολιν W K N 
αποστάσει Ρ 74 πλήν ού πολύς ό έσέπεντα χρόνος καί Βασ. Ρ δέ : δέ καί VB 
Bekk ό Βατάτζης καί Βασίλειος D a c F : Βασίλειο; ό Βατάτζης Ρ Bekk 75—76 
διάδέτό γήμαι του βασιλέως πρός πατρός άνεψιάν Ρ 76 πατρός: μητρός VB 
77 άνεζωσμένος Ρ 78 τοϋ om. R : τώ Μ Μαγγαφα VA 79 φυγαδεύσας 
Ρ ΐΓ 80 ούτω Bekk 81 σουλτάν hic et deinceps non e correctione, nisi aliter 
notetur P W : σουλτάνω hic etiam V ή om. VW Καιχοσρρόης A : Καιχοστρόβος 
Ρ : Καισχορόης Sc 83 άνεγκλήτως V τούς όπόσοι D F 85 ληστεύσουσιν W 
συναγηόχει V Bekk 86 τε om. R ές om. V όχλον: πόνον V 87 ύπό των 
ζυγόν Μ 88 τούς om. W των έμών om. V Epit. Β : τούς έμούς Μ 90 τούς 
Τούρκους post ώς add. Ρ Bekk ένίοτε: ένιαχοϋ Ρ Bekk 91 τό έκ γειτόνων 
σφ(σι Χριστ. Ρ Bekk δέ: δέ καί Ρ Bekk 92 των έκεΐ προνομεύσας Ρ Bekk 
δέδωκεν Ρ 93—94 (άρχιστρα)τήγου—δι(αφήκεν) i. r. 15 litt. Ρ 93 άνό-
σιος V Sc: άνογγος Α: άνομος Ρ Bekk: άνόητος W 94 άφηκεν W καί ante 
έργον add. Α όντα: όνομα R 95 ές: είς V R B είς: ές Ρ 
79 φυγαδεύσας : έξώσας b Bekk 93—94 ό άνόσιος ούτος om. b 
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Bekk 524/5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Β' 401 

Ώς δέ ποτε πρός τόν αουλτάυ έπανέξευξε τοιούτων παρανομιών 
πλήρης και πύθοιτο βασιλεύς ουκ εις άγαθάς έννοιας καΐ πράξεις τόν 
Ίκονιάρχην ένάγειν Καϊχοσρόην, άρτι πρός πατρός έκλελοιπότος τό 
ζην την αρχήν του 'Ικονίου δεξάμενον, πρέσβεις έστειλε καΐ χρήματα 5 
παρασχών τω σουλτάν καταπροδοθέντα είχε καί άνάπεμπτον αϋτω 
γενόμενον τόν Μαγκαφαν, πλήν ye δή μεθ' ομολογίας καί πίστεως, μή 
ώστε τούπιτίμιον αύτφ της αποστασίας κείσεσθαι Θάνατον ή μέρος πε-
ρικοπή ναι καί διαλωβηθήναι του σώματος· ου χάριν άπαθής έτέρου 
παντός όφθείς κάκου δεσμά κατακέκριτο χρόνια, τοσούτον δέ τό έργον ίο 
τόδε του σουλτάν τοις λοιποϊς αυτοϋ κασιγνήτοις, όπόσοι τήν πατρφαν 
αρχήν συνδιείλοντο εκείνφ, άποθύμιον εδοξεν, ώστε καί δπλα ήραντο άν 
κατ' αύτου ώς άνθρωπον ές αυτόν έκουσίως άφιγμένον συνειληφότος καί 
καταπροδόντος 'Ρωμαίων βασιλεΐ έπΐ λήμμασιν, εί μή ούτος εύπρόσω-
πον τιθείς τήν άττόκρισιν επί συμβιβάσεσιν άποστεϊλαι, où μήν κα- is 
ταπροδουναι διισχυρίζετο καί πλάνητα όντα ές τήν πατρίδα καταγα-
γεΐν, ώς μηκέτι διώκοντα είναι καί διωκόμενον. καί ταϋτα μέν είχεν 
ούτως. 

Ουκ ήν δέ λυκάβαντα παρελθεϊν μή τι έπενεγκόντα κοινόν άποτρό-
παιον, ώς εϊπερ τό θείον έπέκλωσεν άνειρηνεύ| τους τάς ήμέρας των καθ' 20 
ήμδς μερόπων παραδραμεΐν ώς γάρ τι ένδεόντων πρός τό καθήκον της 
μαστιγώσεως των έκ του κύκλω βαρβαρικού μαχησμών, καί ύπερόριον 
κακόν είσεκώμασε Φρεδερίχος ό των 'Αλαμανών ρήξ. πρός γάρ τόν βα-
σιλέα διαπρεσβευσάμενος Ίσαάκιον ώς διά φιλίας ήτείτο της 'Ρωμαίων 
γης παριέναι αυτός τε καί όσον ot συνεφέποιτο στράτευμα έν τ φ άπαί- 25 
ρειν είς ΤΤαλαιστίνην καί τά πρός τό ζην ώνουμένοις αΰτοίς χορηγεισθαι 
καί τό δοκούν έπΐ τούτοις αύτφ σημανεϊν δι* οίκείων άνταποστολής 
πρέσβεων. 

4 - 5 άρτι . . . δεξάμενον: a. 1189, tribus iam annis ante mortem patris (a. 1192) 
24 διαπρεσβευσάμενο$ : a. 1188 

VA = a, PW, RMDF = b 

2 παρανομιών etiam Β: άνομιών V: 
Ανδραγαθημάτων Ρ 3 πλήρη A 4 τοϋ πατρός AW 5 τοΰ om. VAW 
7 γεγενημένον VAW Μαγγαφδν VAB πλήν — όμολογίαζ: μεθ' ομολογίας 
μέντοι Ρ δή om. DF Bekk 9 Ιτέρου om. V 10 κατεκέκριτο DF 11 τοϋ 
σουλτδν τόδε R 12 έκείνω om. VW άν ήραντο Α 13 ίκουσίως ές αύτόν V 
15 συμβάσεσιν AR Sc Bekk άποστεϊλαι: άποδοΰναι Ρ μήν: μέντοι γε Ρ 
16 καί: άλλά καί V ές τήν πατρίδα suppl. Pms 17—18 ούτως είχεν Ρ 19 
μή παρελθεϊν Α 20—21 των — μερόπων: ή μα; τους τότε Ρ 22 κύκλου Da o ?F 
βαρβαρικών V 23 είσεκάκωσε F Βριδερίχος V: Φρεδερϊχος APp° Sc: Φρεδέ-
ριχος P a cFNB Bekk 25 παρελθεϊν V A W ot: έκείνω Ρ συνέποιτο V 
έν τώ άπαίρειν: άνιόντες Ρ έπαίρειν W 26 êç Ρ τά om. Μ 

25 έφέποιτο b Bekk 

26 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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402 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 525/6 

Στέλλεται τοίυυυ προς αύτόν ó του δρόμου λογοθέτης 'Ιωάννης ò 
30 Δούκας και πίστεις δούς και λαβών ώς αυτός μεν ό ρήξ την υπό 'Ρω-

μαίους άμαχεί διελεύσεται και μηδέν τι δράσας έσεϊται κακόν, ου πόλιν, 
où κώμη ν, où φρούριον, ου πολίχνιον, 'Ρωμαίοι δέ προβαλοϋσιν αΰτφ 
τάεπιτήδεια άφθονα, ώς μή τίνος σπανίζειν την υ π ' αυτόν στρατιάν, άλλ' 
άπραγμόνως και κατά λαιμόν εχειν ώσπερ έπεμβυόμενα δσοις άνθρωποι 

35 τρέφονται καί οία τοις ϊπποις ξυμβάλλεται, μετά καιρόν εκείθεν έπάν-
εισι καί άγγέλλει τά ξυμφωνηθέντα τω βασιλεΐ. καί βασιλεύς της ξυλλο-
γής των ώνίων φροντίδα τίθησι καί ήν εξ έπιτάγματος Οπό των έπαρ-
χεωτών αυτίκα μεταφερόμενα καθ' ους εμελλε τόπους ό ρήξ διέρχε-
σθαι. 

40 Ώς δέ και αυτός εντός είναι των ορίων ήγγέλλετο των 'Ρωμαϊκών 
και γράμματα πεφοιτηκότα τω βασιλεΐ μετ'ανδρών κατά γένος λαμπρών 
καί άξίωσιν τήν αυτοΟ παρουσίαν εσήμαινον, | ό αυτός καί πάλιν στέλ-
λεται λογοθέτης ευ διαθήσων τήν δίοδον του ρηγός, συν αΰτω δέ καί 
ό Καντακουζηνός 'Ανδρόνικος, άλλ' ούτοι άνεπιστημοσύνη τών όφει-

45 λόντων γενέσθαι καί μαλακότητι οικεία (χρεών γάρ καί φίλων ήμϊν τών 
άνδρών όντων ώς πρεσβυτέραν καί φιλτέραν τιμδν τήν άλήθειαν) αυ-
τόν τε τον ρήγα κατά 'Ρωμαίων εξέμηναν καί τον βασιλέα ώς πολέμιον 
εκείνον ύφοράσθαι παρέπεισαν. όθεν οΐ τε όρκοι συνεχέθησαν καί ή τών 
ζωαρκών έπιλελοίπει συγκομιδή, καί ήμεϊς οί ταϋτα γράφοντες πλεί-

50 στοις άνιαροϊς προσεπλάκημεν, τήν του θέματος Φιλιππουπόλεως 
ύπεζωσμένοι τηνικαϋτα καί άρχήν καί άπογραφήν, νυν μεν προς βασι-
λέως έπιταττόμενοι άνακτίζειν τόν της Φιλίππου περίβολον καί δια-
ταφρεύειν καί ούτω κατά τούς στενούς εκείνους καί κινδυνώδεις χρόνους 
διαπραττόμενοι, μετά βραχύ δέ δια γραμμάτων τήν καθαίρεσιν έπιτι-

55 μώμενοι, ίνα μή εΐη κρησφύγετον τω ρηγί. 
Άμέλει καί ό μεν εκδρομάς ποιούμενος τά πρός τό ζην έπορίζετο, βα-

σιλεύς δέ τούς του ρηγός πρέσβεις ούκ εΐα επανελεύσεσθαι προς τόν 
άποστείλαντα καί τάς στενάς τών παρόδων, ώς έκείνω έδόκει, απέκλειε 

30 Triareis—λαβών: a. 1188 autumno 40 ήγγέλλετο : brevi post diem 20 mens. 
Aug. a. 1189 42 στέλλεται: iam initio a. 1189 

45—46 χρεών — άλήθειαν : alludit ad Aristot. Eth. Nie. α 7 p. 1096 a 16 

VA = a, PW, RMDF = b 
31 Ισται VAW 

32 ττροσβαλούσιν V 34 έπεμβυόμενα: προκείμενα VAW 36 τω om. VAW 
6 βασ. M Bekk συλλογής VKU 37 τών alt. om. W έπαρχιωτών Bekk 
41 τφ om. AWN Se 48 έκεΐνον: αύτόν VAW 49 έπιλέλοιπε PN συνεισ-
φορά VAW 50 συνεπλάκημεν VB : προσεπλάκειμεν Da cF 51 καί pr. om. VAW 
53 καί pr. om. W 54 έπιτιμώμενοι: έγκελευόμενοι Ρ 55 ίνα: ώς Ρ 56 καί 
om. VA 58 έδόκει oí V: έδόκει έκείνω AW 
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καταβάλλων δια πελέκεων τα τώυ δέυδρων ύψιτενή καί βαθύρριξα καί 
ταύτα έκκορυφών ώς εις άδιεξίτητον άντίφραγμα τ ω ρηγί. αλλά καί τον 60 
εξάδελφον εκείνου Μανουήλ τον Καμύτζην, ιτρωτοστράτορα όντα, καί 
τον της δύσεως δομέστικον τον | Γίδον Άλέξιον παρέπεσθαί οΐ μετά 
στρατευμάτων έπέσκηψε καί λεληθότως έπιτίθεσθαι τοις χορτολογοϋσι 
καί τάς τροφός μαστεύουσιν 'Αλαμανοΐς. τ ω δέ ρηγί ούτως προσέ-
στησαν τ ά ταΤς δυσχωρίαις γεγευημένα δια καταβολής των δένδρων 65 
έπιτειχίσματα, ώστε σύν πάνω ούδενί παρήλθεν αύτά. το δέ δή χα-
ριέστερον, αυτός μέν δι' άλλης όδοϋ έπορεύθη καί είσεληλύθει την Φι-
λιττπούπολιν καί κατ ' αυτήν έβάλετο χάρακα, 'Ρωμαίους δέ άντιπαρ-
ελθών έλαθε γενόμενος έν τοις έμπροσθεν καί κατέχων ών εϊργετο καί 
ών χάριν αί πάροδοι άπεφράσσοντο. 70 

Την δέ ΦιλιτπτούτΓολιν είσιών κεκενωμένην εύρε των πλειόνων καί 
έπιφανεστέρων αύτής οίκητόρων · εΐ γάρ τις και ύπολέλειπτο, πτωχεύων 
ήν ούτος καί την ούσίαν πασαν έν οίς ένεδέδυτο αριθμών ή τοις Άρμε-
νίοις καταλεγόμενος · ούτοι γάρ μόνοι τών απάντων ούκ έπιδρομήν 
έθνών, αλλά φίλων παρουσίαν την τών 'Αλαμανών διέλευσιν ήγηντο, 75 
επειδή καί συγχρώνται Άρμενίοις 'Αλαμανοί καί κατά τών αιρέσεων τάς 
πλείστας άλλήλοις συμφέρονται. Άρμενίοις γάρ καί Άλαμανοίς έ π ' 
ίσης ή τών άγίων εικόνων προσκύνησις άπηγόρευται και τοις άζύμοις 
κατά τάς ιεροτελεστίας άμφότεροι κέχρηνται και άλλα ά τ τ α όρθοδόξοις 
Χριστωνύμοις απόβλητα ούτοι σφαλλόμενοι τού όρθου τηροϋσιν ώς 80 
έννομα. 

Πλήν καί της Φιλίππου γενόμενος ό ρήξ έγκρατής ούκ άνήκεν έπι-1 
στέλλων τ φ πρωτοστράτορι καί διαμηνυόμενος ώς μάτην αυτόν της 
πρόσω πορείας 'Ρωμαίοι κωλύουσι και μή δέον έπέχουσιν έπειγόμενον· 
μηδέ γάρ κατά 'Ρωμαίων άξύμφορόν τι καί άχαρι καί νυν καί πρότερο ν 85 

67 είσεληλύθει: die 24 mens. Aug. a. 1189 71 είσιών: die 26 mens. Aug. a. 1189 

VA = a. PW, RMDF = b 

60 ώ; om. APW (άντί-
φραγμα τώ φηγί i. mg. et r. 6 litt. Ρ τ ω £ηγί o m · l"1·) ^ 61 Ικείνου: 
αύτου VB 63 έπέσκεψε V: έκέλευσε D F Bekk 64 ούτω Bekk 66 oü post 
ώστε add. F σύν om. VAW είσήλθε D F Bekk 68 δ ' Ρ 69 εν τοΐ; om. 
VB 70 άνεφράσσοντο V: Ιπεφράσσοντο Α: διεφράσσοντο Ρ 71—72 καί 
έπιφανεστέρων : τε καί επιφανών Ρ 72 καί om. Ρ 73 ένδέδυτο D : έδέδυτο F 
74 έξ απάντων Ρ 75 έπέλευσιν VAW 76 τοΪ5 Άρμ. D F 76—77 καί alt. — 
Άλαμανοΐξ om. F 76 κ α τ ά : τ ά Κ 78 ή om. D 79 ΙεροτελεσΘίας W : Ιεροτελε-
στικάζ R : ΐεροτελεσίας Μ Bekk 84 "Ρωμαίοι om. VDa c κωλύουσιν VF Sc Bekk: 
κωλύειν Β : κολούουσι APWMD : κολόουσι R 85 τι : τι χρήμα Α καί alt. om. Ρ 

60 τώ ρηγι: τοϊς όδεύουσιν b Bekk 73—74 ή . . . καταλεγόμενοξ: καί (καί: ή Ρ ΐ Γ) 
. . . κατειλεγμένοξ Ρ b Bekk 

26* 
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βεβουλεϋσθαι καί τά συντεθειμένα δέ φυλάσσειν άπαρεγχείρητα. ό δέ 
δήλα τιθείς τ ω αϋτοκράτορι τά γραφόμενα καί τό ποιητέον εκείθεν έπι-
ταττόμενος ουδέποτε είχε τον βασιλέα τά προς είρήνην αντεπιστέλλοντα, 
άλλ' άρρενοΰντα μάλλον αύτόν εις την μετά του ρηγός συμπλοκήν καί 

90 εις αγενές κατονειδίζοντα φρόνημα, ότι μη ές δεϋρο εχει πυθόμενος άναί-
ρεσιν καί ήτταν 'Αλαμανών κατά ΐλας έξιόντων εις αιτίων άνεύρεσιν καί 
κατά πώεα πλατέα κάκεΐ καί τήδε έκχεομένων μετά πλείστης όσης της 
πεποιθήσεως. 

ΤαΟτα δέ γράφων ήν εν τ ω δοξάζειν παρ' έαυτω καθάπερ άπό 
95 τρίποδος του τότε πατριάρχου του Δοσιθέου, περί ου έρουμεν τά 
ι εΙκότα μετά βραχύ, μηδέποτε προθέσθαι τον ρήγα την Παλαιστίνην 

καταλαβεϊν, αλλά τήν εφεσιν τρέφειν καί την όρμήν κατά τής βασιλί-
δος των πόλεων, καί μέλλε ι ν έκ του δήθεν άναμφιλέκτου διά τής λε-
γομένης Ιυλοκέρκου πυλίδος τής πόλεως ενδοθι γενέσθαι καί δρα-

5 σαι πρώτον τά απευκταία, παθεϊν δ' επειτα τά αντίρροπα τοις δι-
καίοις του θεοϋ στα|θμίοις. καί τοιαύταις φαύλαις προληφθείς γνώμαις 
αυτήν τε τήν Ιυλόκερκον διά τιτάνου καί όπτής πλίνθου άπέφραξε καί 
βέλη νεοχάλκευτα φέρων πολλάκις εν ταΤν χεροϊν ταΟτ' εφασκεν άκονδν 
κατά καρδίας παγησόμενα τών 'Αλαμανών· δεικνύων δέ καί παρά-

ιο θυρον έν τοις βασιλείοις τών Βλαχερνών, δι' ής ορατά ήν τά ίππήλατα 
πεδία τά εξωθεν τών επάλξεων έν τοις Φιλοπατίοις καθυπτιάζοντα, 
έκ ταύτης ελεγε μέλλειν άφιέναι τά βέλεμνα, βάλλειν τε καί καταβάλλειν 
τούς 'Αλαμανούς, ώστε καί έν γέλωτι ήγετο τοις άκούουσι τά λεγόμενα. 

88 άντεπιστέλλοντα: a. 1189 ca. mens. Sept. 

88 τά πρός είρήνην: Luc. 14, 32; 19, 42 

VA = a, PW, RMDF = b 

86 συντι-
θέμενα V φυλάττειν V Sc Bekk : φυλάττω Β 88 τά om. V 94 ¿αυτών F 
94—1 καθάπερ — βραχύ : ούκ οίδα τίνων είσηγουμένων έπισφαλώΐ μέντοι καί τοΐζ εύσε-
βοϋσινούχ άρμοδίω; W: έξαπατώμενοζ τοί; λόγοις τοΰ τότε πατριαρχοϋντοί Δοσιθέου, 
περί oö μετ' όλίγον έρουμεν τά πρέποντα. Ιλεγε γάρ Β 2 πδσαν προθυμίαν καί όρμήν 
Β όρμήν: άρχήνΑ 3 έκτουδήπουθεν V 4 ?νδοθι γενέσθαι τήΐ πόλεως Ρ είσελ-
Οεϊν Ινδοθι Bekk S καί post άντίρροπα add. W 6 τοΰ om. VPB σταθμίοΐζ : 
κρίμασι Ρ 6—7 (γνώ)μαι$—τήν i. r. 6 litt. Ρ 7—13 καί alt.—λεγόμενα 
suppl. Ρ"1« 9 δέ om. AP">W καί: τό AP: τε W 13 ήγετο: ήδετο V 

94—1 καθάπερ — βραχύ : τινών (om. R) ύφηγήσεσι φονούντων μάλλον άπό γαστρός 
ήπερ προειδότων τά μέλλοντα Ρ b Bekk 2 Ιφεσιν — όρμήν: τήν άπασαν (πασαν Ρ) 
τρέφειν Ιφεσιν (άφεσιν F) Ρ b Bekk 6 φαύλαις om. Ρ b Bekk 7 αύτήν τε 
om. b πλίνθου όπτή; Ρ b Bekk 7—13 καί alt. — λεγόμενα om. b 
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Ό δέ Δοσίθεος ούτος ήν μέν έν τ η του Στουδίου ίερα μάνδρα την 
άσκησιν μετιών, έκ Βενετικών δ ' ελκειν τό γένος και πατρός τούνομα 15 
Βιτικλίνου γενονέναι έλέγετο· συνήθης δέ καταστάς Ίσαακίω προ της 
άρχής προείρηκεν αϋτω τήν άρχήν, κάπειδήπερ είλήφει πέρας τά της 
προρρήσεως, ήγετο δι ' δτι πλείστης τιμής παρά τ ω βασιλεί τούτω καί 
τά μεγάλα δεδύνητο. καταλύσαντος δέ τήν ζωήν του τον θρόνον των 
Ιεροσολύμων τότε διέποντος Λεοντίου, ες τούτον αύτός άναρπάζεται. | 20 

'Οποία δέ ή των βασιλέων όρμή καί Ισχύς ούκουν άνεχομένη μή 
οΰχ, ώς ή εφεσις αύτοίς υποβάλλει, μεταφέρειν καί άλλοιουν τά θεΐά τε 
και άνθρώπινα πράγματα, βασιλεύσας Ίσαάκιος του πατριαρχικού 
θρόνου παραλύει τόν Καματηρόν Βασίλειον, καίτοι προς τήν άρχήν τά 
μέγιστα συναράμενον· αΐτία δ ' αύτφ περιήφθη της καθαιρέσεως, δτι 25 
δς 'Ανδρόνικος των εύ γεγονυιών γυναικών ούχ έκούσας άπέκειρε 
μοναχάς, ταύταις αύτός ένέδωκε τό μέλαν άποδύσασθαι άμφιον καί 
προς τήν προτέραν μεταβλέψαι καί στολήν καί ζωήν. προβαλόμενος 
δ ' άντ' αυτοΰ πατριάρχην τόν Μουντάνην Νικήταν, της Μεγίστης 
'Εκκλησίας όντα σακελλάριον, ούδέ τόν τριγέροντα τουτονί τ ω θρόνω 30 
παρήκεν έναττοψυξαι, αλλ' άφέλειαν καταγνούς του ανδρός καί γήρας 
έπεγκαλέσας άνέγκλητον καί άκοντα του θρόνου άπεσφενδόνησε. 

Φροντιστικώτερον δέ διατεθείς περί του τόν κυβερνήσοντα τήν 
εκκλησίαν εύρεϊν προχειρίζεται μεγαποίμενα Λεόντιόν τινα μοναχόν, 
διαβεβαιούμενος επί βασιλικού καί διομνύμενος βήματος ώς ούκ ήδει τόν 35 

24 παραλύει et 28 προβαλόμενος: mense Febr. a. 1186 32 άπεσφενδόνησε: a. 
1189 mense Febr. 34 προχειρίζεται: post patriarchatum 9 dierum Dosithei, 
adhuc mense Febr. a. 1189 

VA = a, PW, RMDF = b 

14 ήν δέ Δοσίθεος Tis (ôcjtiç W ) êv A W : ήν δέ ό Δοσ. ούτος μοναχό? έν Β : μοναχός δέ 
τισ έν Sc των Στουδίων R : των Στουδίου MF 15 δς έκ Βεν. Ιλκειν Bekk 15—16 
ελκειν — έλέγετο i. mg. et Γ. 20 litt. Ρ 17 άρχήν: βασιλείαν Ρ Bekk 18 δ Γ : 
δ' R 21 Ισχύς καί όρμή V: όρμή καί άναδοχή Β 22 ούχ om. VAW ώς — 
υποβάλλει : ώς αύτοίς εφεσις Ρ εφεσις: πρόθεσις AW καί : τε καί V τε om. VMB 
25 συμπαραμένον Μ 25—26 ότι δς: περί όσας Μ 26 εΟ τοϋ γένους έχουσών 
γυναικών Ρ 27 ταύτας Β Bekk αύτός : αύταϊς R 28 μεταβλέψαι Am« : 
μεταποθέσθαι VA καί pr. om. VA ζωήν καί στολήν V Bekk: δίαιταν καί στολήν 
A»« W 30 τούτον Ρ 31—32 γήρας — 6póvou i. r. 10 litt, et mg. Ρ 33 
διατιθείς R 34 εύρέσθαι Ρ μέγαν ποιμένα V Bekk 35 έπί — ήδει i. r. 10 
litt, et mg. Ρ όμνύμενος V: διαβεβαιούμενος Β 

14 ό — μάνδρςι: ήν δέ τις Δοσίθεος έν τή των (τοϋ Ρ Bekk) Στουδίου μονή Ρ b 
Bekk 15—16 καί—γεγονέναι om. b 19—20 καταλύσαντος — άναρπάζεται: 
καί πατριάρχης Ιεροσολύμων προυβέβλητο καταλύσαντος τήν ζωήν τοϋ τόν θρόνον 
των "Ιεροσολύμων (προυβέβλητο —Ίεροσ. om. R) τότε διέποντος Λεοντίου, άνδρός 
χαρίεντος τό ήθος καί διαβοήτου τήν άρετήν P b Bekk 22 ώς —ύποβάλλει: ώς 
αύτοΐς αίρετόν b Bekk 24 παραλύει : αύτίκα παραλύει b έκείνω post άρχήν add. 
b Bekk 27 μοναζούσας b Bekk 28 πρώην PRM: πρώτην D F Bekk 31—32 
καί — άνέγκλητον om. b 35 έπί — βήματος: έπί συλλόγων καί όμογύρεων b 
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406 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 530/112 

άνδρα πρότερου, νυκτός δέ ή θεομήτωρ τούτον αύτω καθυπέδειξεν, ού 
τό είδος μόνον καί τήυ άρετήν ύπογράψασα, αλλά και τον τόπον 
διασαφήσασα, καθ' δν την οίκησιν ελαχεν. άλλ' ούπω ένιαυτός εξίκετο, 
και καταστρέφει καί τον Θεοτοκίτην τούτο vi |το0 πατριαρχικού ύψώ-

40 ματος εν ούδενΐ θέμενος λόγω όσα έπι κοινοϋ συλλόγου διείλεκται. 
'Αποσκορακισθέντος δ' ούτω καί Λεοντίου, εγνω δραματουργήσαι 

μετάθεσιν καί εις τήν οικουμενική ν επαραι προέδρευσιν τον των 'Ιερο-
σολύμων Δοσίθεον. είδώς δέ τούς κανόνας τοΟτο μή συγχωρούντας 
μέτεισιν ύπούλως τον διέποντα τον θρόνον της Θεουπόλεως μεγάλης 

45 'Αντιοχείας Θεόδωρον τον Βαλσαμών, άνδρα υπέρ τους τότε πάντας 
όντα νομοτριβή. καί δη κατά μόνας αύτω συγγενόμενος ύπεκρίνετο τον 
άσχάλλοντα, εί ούτως άνδρών φιλόθεων ή εκκλησία καί λογίων σπα-
νίζεται καί ή μοναχική διέρριπται καί ήφάντωται αρετή, ώς μή πρότερον 
είναι τον ήμέριον τουτονί λαμπτήρα τον άεικίνητον ή τον έπί των 

50 κεροιάκων του ίεροϋ καθιζησόμενον θρόνου καί άρίστως τό των πιστών 
διιθυνουντα πλήρωμα, καί τοιαυθ' ετερα σχετλιαστικώς προανα-
βαλόμενος έπήγαγε πάλαι μέν βούλεσθαι μετενεγκεϊν αύτόν εκ της των 
Άντιοχέων λυχνίας πρός τήν οίκουμενικήν περιωπήν ώς λύχνον ταΐς 
των νόμων τηλαυγείαις πάμφωτον, ύποστέλλεσθαι δέ τήν μετάθεσιν 

55 ώς πάλαι τοις κανόσιν άπαγορευθεϊσαν καί μή τοΤς εκκλησιαστικούς 
συνάδουσαν θεσμοίς· εί δ ' αύτός σχοίη αν ώς νόμους καί κανόνας άκρι-1 
βωσάμενος χώραν εχουσαν άποδεδειχέναι καθά ποτε καί νυν τήν μετά-
θεσιν καί τάς των πολλών είς τοΰτο μεθαρμόσειε γνώμας, ερμαιον 
όντως ήγήσεται τό πραχθέν καί ούκ άναβαλεϊται τό πέρας άνεύθυνον 

60 ποιούν τήν προχείρισιν. καί ό μέν βασιλεύς ούτω μετήλθε τον 'Αντι-
οχείας Θεόδωρον, ό δέ πάντα έκτελή γενέσθαι κατέθετο. 

39 καταστρέφει : ca. finem mens. Sept. eiusdem anni 

VA = a, PW, RMDF = b 
36—37 ou intrascr. 

et μόνον sscr. Ρ 37—38 άλλά — Ιλαχεν suppl. P m e 39 καί alt. om. V: 
hab. Β 41 άποσκ. δ ' : καί άποσκ. W 44 -σιν ύπούλως τόν suppl. i. r. 4 
litt, et mg. Ρ 46 όμοτριβή R συγγινόμενος Μ ύπεκρίνετο VB : Οττοκρίνεται 
AW 47 aitaviζεται: ούκ εύπορεΐ Υ : ούχ ευρίσκεται εχειν Β 48 πρότερον μή 
VAWDPO 49 τόν παγκόσμιου λαμπτήρα Ρ ήλιον post άεικίνητον add. Ρ 
Bekk 50 κεροιάκων : οΐάκων Ρ ΐ Γ Θρόνου καθιζησόμενον Y A W 51 ίθυνοΰντα 
V: δηθύυεις Β 52 βεβουλευσθαι V: έβουλόμην Β 53 cos λύχνον om. V : hab. 
53—54 ώς—τήν i. r. 20litt, et mg. Ρ 60—61 ούτω — Θεόδωρον i. mg. et r. 5 litt. Ρ 

36—37 ού et μόνον om. b 37—38 άλλά — ελαχεν om. b 39 καταστρέφει — 
τουτονί : καταστρέφεται καί ούτος Ρ b Bekk 40 èv — διείλεκται om. Ρ b Bekk 
44 ύπούλως om. b 46 ύπεκρίνετο: σχηματίζεται Ρ b Bekk 47 φιλοθέων καί 
λογίων ή έκκλ. Ρ b Bekk 52—53 της Άντιοχέων καθέδρας εϊς Ρ b Bekk 53—54 
ώς — πάμφωτον om. b 55—56 άπειρημένην καί τοις έκκλ. άπφδουσαν Ρ b Bekk 
60—61 ούτω — Θεόδωρον: ούτως b 
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Bekk 532/3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Β ' 407 

Σύλλογοι συν μετ' έκείνηυ τήυ ήμέραυ άρχιερέων άνά τά αρχεία τά 
ίερά και σύνοδοι και συζήτησις περί μεταθέσεως και παρά πόδας έκ-
χώρησις καί τόμος επί βασιλικού συμττληρούμεvos βήματος· και ó μεν 
'Αντιοχείας 'Αντιοχείας πάλιν Ιώμενος, ό δέ Δοσίθεος από του των 65 
Ιεροσολύμων Θώκου εις τον της Κωνσταντινουπόλεως αναγόμενος· 
καί ή προπομπή ώς λαμπροτάτη καί πολυανθρωποτάτη των πώποτε, 
ώς είναι καί Θριάμβοις βασιλέων άμφήριστος, καί αχανείς επί τοις όρω-
μένοις οΐ φενακισθέντες αρχιερείς καί τούς κανόνας εική κατενωτισάμενοι. 

Άμέλει τοι και μή επί πολύν χρόνον ενεγκεϊν τόν γέλωτα εχοντες 70 
παρασυνογωγάς ποιοϋσι καί όχλαγώγια οί λογάδες του βήματος καί 
των αρχιερέων όπόσον είχε την γλώτταν προς λόγων ίσχύν έπίσημον. 
ούκοϋν επιβάτης εκκλησίας άλλοτρίας άκούει καί μοιχός ό Δοσίθεος καί 
άναλυομένην εσχε τήν δευτέραν τιμήν καί του θρόνου κατάγεται. 

Τήν δ ' ήτταν μή φέρειν έχων ό βασιλεύς άναμαχόμενος ην καί 75 
παντοίως σπεύδων ίσχύειν | τήν κυρωθείσαν μετάθεσιν. καί μετά 
βραχύν τινα χρόνον άναλύσας τά επιγενόμενα αύθις έστήριξε τόν 
Δοσίθεον, δτε καί δια των πελεκυφόρων αυτού δορυφόρων καί των τοϋ 
παλατιού εκκρίτων προύπεμψεν αύτόν είς τό μέγιστον τέμενος δεδιώς, 
μή τό πλήθος νεωτερίσειεν ήν γαρ δια μίσους δπασιν ώς φιλόθρονος ό 80 
Δοσίθεος καί τό του κρατούντος έπί μή καιρίοις πράγμασιν ενστατικόν 
τε καί φίλαυτον παμμισές. άλλά καί πάλιν του θρόνου άποδιοπομ-
πειται Δοσίθεος καί πέπονθεν άτεχνώς τό της Αίσωπείας κυνός ής τε 
διεϊπεν άποπεσών ίερδς άρχής (ετερος γάρ 'Ιεροσολύμων κεχειροτόνητο) 
και του μείζονος θρόνου καθαιρεθείς, και τοϋτο μεν έσέπειτα, καί προ- 85 

66 άναγόμενος: a. 1189 mense Febr. (cf. ad p. 405, 34) 74 κατάγεται: post dies 
novem 77 αύθις εστήριξε: ca. finem mens. Sept. a. 1189 (cf. ad p. 406, 39) 82 
άποδιοπομπεΐται : intra dies 3 et 10 mens. Sept. a. 1191 85 προχειρίζεται : die 
10 mens. Sept. a. 1191 

73 έττιβάτης: cf. p. 31, 70 83 πέπονθεν —κυνός: cf . Aesop. Fab. 136 Hausrath 

VA = a, PW, R M D F = b 
62 άρχιερέων om. V B 63 καί σύνοδοι om. Ρ ζήτησις V 64—65 καί alt. — 
έώμενος suppl. P m « πάλιν 'Αντιοχείας Α Ρ Β Bekk ό δέ Ρ1 1 66 άναγαγόμενος W 
67 λαμττρά V : βασιλική Β 69 φενακισθέντες — tous i· γ· 4 litt, et mg. Ρ κατανω-
τισάμενοι Ρ Bekk 70 τοι om. V ύπενεγκεϊν V : ύποφέρειν Β 71 όχλαγω-
γία: χειραγωγία Α 72 γλώττα R F 73 έπιβάτης: γρ. μοιχός Am« άλ-
λοτρίας έκκλησίας APW καί μοιχό; ό V B : cum P W b om. Α Θεοδόσιος V a 0 75 
φέρων εχειν Α 76 κρατεΐν A P W Sc 77 Ιπιγεγενημένα V 79 μέγα A P W 
μέγ. τέμενος: Ιερόν V : πατριαρχεϊον Β 80 φιλόφρονος W F 81 τού om. Μ 
ένσταντικόν P W 82 τταμμισές V : ούκ έτταινετόν cum P W b ser. A: om. Β 83 
τό της Αία. κυνός πέπονθεν άτεχνώς V 84 Ιεράς άρχής άποπεσών A P W 85 
ές μετέπειτα APW καί: άντ' αυτού δέ V : άντ' αύτού Β 

64—65 καί — έώμενος om. W b 65 ό δέ: καί ó W b 68 τοις όρωμένοις: τούτοις 
P W b Bekk 69 φενακισθέντες αρχιερείς καί om. W b : suppl. Dme 73 καί μοιχός 
ö om. P W b Bekk 82 παμμισές Dm«YP : ούκ έπαινετόν P W b Bekk 
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χειρίζεται πατριάρχης μέγας ών σκευοφύλαξ ό Ιιφιλϊνος Γεώργιος, 
τότε δ', ώς απαντοχή περιήδετο, έκ Σολομωντείων βίβλων Ινδάλματα 
των έσομένων καί τινας εμφάσεις κατά τούς όνειροπομπούς δαίμονας 
άποτρυγών ò Δοσίθεος ούχ ώσπερ από ρινός, άλλ' εκ των ώτων είλκε 

90 τον αυτοκράτορα. 
Ό μέντοι πρωτοστράτωρ κατά τάς βασιλικός ύποθημοσύνας 

διαπραττόμενος ιταρεβλέττετο τά προς αύτόν γραφόμενα παρά τοϋ 
ρηγός καί άπας έγίνετο διηνεκώς του δρδσαί τι κακόν τούς 'Αλαμανούς 
περί φρυγανισμόν έξιόντας. καί δή ποτε περί τούς δισχιλίους εϋόπλους 

95 τε καί εύίππους άποκεκρικώς ήθέλησεν άγχού που της Φιλίππου 
ι πορευθήναι νυκτός καί των έκεΐθι βουνών έχο|μένως ύποκαθίσαι 

λόχον καί τοις σιτοφόροις έπιθέσθαι δρθριος. καί αυτός μέν τοιαύτης 
εϊχετο πράξεως, τά δέ σκευοφόρα καί τό ύπουργικόν τοις στρατιώταις 
καί τό λοιπόν στράτευμα έκείθεν μεταβήναι μεθ' ημών έπέταξεν, ώς εί 

5 ΘεόΘεν ή ν εμπνευσθείς, οΰπω γάρ ήν ημέρα διαγελώσα, καί οι 'Αλα-
μανοί μαθόντες παρά τών ές τό φρούριον τον ΤΤρουσηνόν 'Αρμενίων 
(έκεΐσε yàp ή βασιλική κατεστρατοπεδεύετο στρατιά) όσα ή ν τ ω 
πρωτοστράτορι πρός βουλής, νύκτα τήν αύτήν έξάραντες τής Φιλίππου 
υπέρ τάς πέντε χιλιάδας σιδήρω πάντες κατάφρακτοι έπιθέσθαι ήμϊν 

ίο ήπείγοντο λαθόντες ους είχε τό ήμέτερον στράτευμα όπτήρας τε καί 
προφύλακας, μηδέ τοις συν τ ω πρωτοστράτορι έπιλέκτοις συνηντη-
κότες, επεί καί ό μέν πρωτοστράτωρ τά τοις ορεσι προσεγγίζοντα 
μέρη έπεπορεύετο, ενθα καί χωρία ήν είσέτι τών επιτηδείων εμπλεα, καί 
τούς γηλόφους ύπεδύετο κλέπτων τό θεαθήναι προς του θηράματος, οί 

15 δ' 'Αλαμανοί πεποιθότως έβάδιζον τήν δια λείου πεδίου ές τό 'Ρω-
μαϊκό ν στρατόπεδον φέρουσαν. ώς δ' ουδένα ευροσαν αντίμαχο ν οί 
πολέμιοι, άλλα τήν μέν αποσκευή ν του στρατεύματος κατά τήν τήτες 

94 ποτε: „circa festum S. Ceciliae" (22. 11.) a. 1189 

89 dorò ρινός : cf. p. 114, 29 

VA = a, PW, RMDF = b 

87—90 τότε — αυτοκράτορα suppl. P m s 93 έγένετο D 94 χιλίους PW Se 
εύόπλους om. Bekk 95 άγχιστα V της Φιλίππου om. V 1—2 νύκτωρ πο-
ρευθήναι καί έχομένως τών έκεΐθι βουνών λόχον ύποκαθίσαι Υ 5 ή ή μέρα Μ 
6 Προυσσηνόν etiam infra lin. 23 W 8 προσβολής RM άπάραντες V B 9 
ε' A πάντες sscr. Ρ 11—12 έτπλέκτοις—· πρωτοστράτωρ ο m. M 12 έπειδή 
APW Sc καί om. P W 12—14 έπεί καί oí μέν τά . . . μέρη έπεπορεύοντο, . . . καί 
τούς γηλόφους ύπεδύοντο κλέτττοντες V: καθότε ούτοι μέν άπήρχοντο κτλ. Β 13 
έπορεύετο R 14 πρός: παρά APW 17 μέν om. D F στρατού V 

87—90 τότε — αύτοκράτορα om. W b 91 μέντοι : δέ γε P W b Bekk 93 διη-
νεκώς om. P W b Bekk 9 πάντες om. W b 10—11 ους εϊχομεν όπτήρας καί 
φύλακας PW b Bekk 11 σύν: άμα b Bekk 15 είς b Bekk 
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δείλην άπονοστήσειυ εκείθεν έπύθοντο, δσον δ ' αύτοΟ κράτιστον κατά 
τών εκ τοΟ γένους σφών τά σϊτα είς την παρεμβολή ν μεταφερόντων 
έξωρμηκέναι, μή άναμείναντες την άγγελίαν τους ίππους μετήνεγκαν, | 
ευρεθήναι τοις ζητουσιν γλιχόμενοι. 

Οΰκουν οί μεν τον έκεΐθι λόφον υποκαταβαίνοντες, δς περί το φρού-
ριον έξήρται τον Προυσηνόν, οί δ ' ημέτεροι ανιόντες προσέμιξαν άλλή-
λοις άδόκητοι. εττεί δέ καί συμπλακέντες έμάχοντο, οί μέν Άλανοί 
έξηγούμενον αυτών έχοντες τον του 'Αλεξίου Βρανδ υίόν τόν Θεόδωρον 
μικρού έπεσον πάντες ώς μόνοι καί πρώτοι διαμαχεσάμενοι τοις Άλα-
μανοΐς, οί δέ 'Ρωμαίοι έδραπέτευον προτροπάδην καί άκλεώς μηδέ 
καθαρώς έμβλέψαι τοις έναντίοις υπενεγκόντες. καί αυτός δέ ò πρωτο-
στράτωρ δι' άλλης όδου άνακεχωρηκώς άφαντος ήν εκ τοϋδε ήμϊν εις 
τρίτην ήμέραν, τρισάσμενος δέ τάς χείρας τών πολεμίων διεκφυγών 
μόλις άσπάσιος έπανέζευξεν, ώς έκ μακρού πελάγους είς λιμένα κατάρας, 
έτι τήν άλμη ν άποπτύων τοΰ μαχησμοϋ καί τοΤς ώσί φέρων έναύλους 
τάς έπί τώ αυτόν άλώναι προϊεμένας διατόρους φωνάς τών 'Αλαμανών, 
πολλοί δέ καί άνιπποι καί άνοπλοι ες τό στρατόπεδον έπανήλθοσαν, 
τή συντονία του δρόμου λακισάντων σφίσι τών οχημάτων. 

Τό δ ' από τοϋδε τοσούτον άπεσχοινίσμεθα αλλήλων 'Αλαμανοί τε 
και 'Ρωμαίοι, ώς σταδίους διεστάναι πλείους τών έξήκοντα· οί μέν γαρ 
έτι τη Φιλίππου προσέμενον, ημείς δέ περί τά έσχατα της Άχριδοΰ 
γενόμενοι ήσυχάζομεν, ώς σωζοίμεθα μόνον έπιμελόμενοι, ειπώ δέ τι 
καί έτερον, κείροντες τήν ΐδίαν τά σϊτα | είσεφερόμεθα. 

Καί τά τοιαύτα είσεληλυθότα του βασιλέως ένώπιον ένδοϋναι μόγις 
του άγαν έπεισαν, καί ημείς δ ' ές αυτόν μετά βραχύ άφικόμενοι καί 
κατά μέρος πάντα διηγησάμενοι καί προσθέμενοι ώς φασιν οί 'Αλαμανοί 
μηδέν ετερον είναι τό πεισαν τόν βασιλέα 'Ρωμαίων τά τών έσπερίων 
Χριστιανών δρκια παραβλέψασθαι ή τό μετά του τών Σαρακηνών 

VA = a, PW, RMDF = b 
18 άπονοστήσαι Bekk άπονοστήσειν— έπύθοντο: εμαθον έκεΐ-

θεν έξάρασαν είναι V: έμαθον ότι (Sarò τήν χθές ήμέραν ώρα γεύματος έξήλθοσαν Β 
19 σφών: έκεΐνων APW μεταφερόντων: κομιζόντων APW 21 γλιχόμενοι: 
ποθοΰντε; VB 23 άναβαίνοντε; VB 24 καί om. APW προϊόντε; post μέν add. 
V: προελθόντε; add. Β 25 άφηγ. Υ: προηγ. Β τοΰ Bp. V 26 διαμιλλησά-
μενοι APW: μαχεσάμενοι Bekk (δια)μιλλησάμενοι —• 'Αλαμανοί; i. mg. et r. 15 
litt. Ρ 27 έδραπέτευον om. V: εφευγον Β εφευγον post άκλεώ; add. AW 
(ol δέ 'Ρωμ. τραπέντε; άκλ. εφευγον Sc) 29—30 άφαντο; — διεκφυγών om. W 
29 έ; VA 33 διατόρου; ττροϊεμένας V 34 δνιπτοι καί άοπλοι R : άνοπλοι καί 
δνιπποι DF Bekk ás om. R 35 σφίσι : αυτοί; R 36 άπεσχοινισμένοι V 
37 παρήν γαρ καί αυτό; τήν άρχήν τή; Φιλίππου χειρίζων post 'Ρωμαίοι add. AW 
ώ; σημεία διεστάναι πλείω Ρ 38 έτι : έπί R τή; Φιλ. V : περί τήν Φιλίππου; 
Β ΆχριδοΟ; Α 39 ώ; : εΐ Bekk 41 μόγι; ένδοϋναι V 42 έπεισε V δ ' 
έ; αυτόν: δ' αυτοί Bekk 

21 αϋτού; 'Ρωμαίοι; post ζητοΰσιν add. b 31 άσπάσιο; om. Ρ b Bekk 42—49 
άφικόμενοι κατά μέρο; πάντα διηγησάμεθα, προσθέμενοι ώ; . . . 
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άρχοντος σπείσασθαι καί κοττά τό παρ ' αύτοϊς περί φιλίας κρατούν 
εθίμου άμφοτέρους σχάσαι φλέβα την επιστήθιου καί τό έκείθευ έκρυέν 
αϊμα έκάτερον είς πόσιυ άλλήλοις άυτιπροτείυασθαι, μεταβαλεΐν ίσχύ-
σαμευ της ενστάσεως. 

Άμέλει την έυαυτίαυ τραπόμευος της προτέρας ό βασιλεύς προ-
50 θέσεως έγλίχετο της ες εω τοΟ ρηγός περαιώσεως, όρων δέ πάλιν αύτόυ 

δια τήυ ές χειμώνα της ώρας μετατροπήν (ήν yàp Νοέμβριος μήυ, δτε 
ταϋτα έγίυετο) είς εαρ τήυ μετάβασιυ άυατιθέμευον πάλιυ τοις προτέροις 
έυέμευε καί έπιστέλλωυ προηγόρευε τω ρηγί, βασιλεϋσιν οϋχ αρμο-
δίως, ώς θανεΐται προ των πασχαλιών ήμερων. 

55 Καί ίνα τά εν μέσω παρώ πλείω κατηγορίαν του δρώντος καί 
λέγουτος ήπερ επαινον έχοντα, πείθεται μόλις διαφεϊναι τους πρέσβεις 
ές τόν ρήγα έπανελθεϊν. αΰτός δέ τούτους ΐδών καί μαθών ώς ούτε 
καθέδρας ó βασιλεύς αύτοϊς μετέδωκεν, άλλα δουλοπρεπώς έπ' ίσης 
'Ρωμαίοις αύτω παρειστήκεισαυ όπταυόμευοι, ούτε | τινός έτέρου έξ-

60 αιρέτως ήξίωσεν άγαθοϋ επισκόπους τε όντας καί αύτω προσγενεΐς, 
ήγαυάκτει καί δήλος ην επί τω γεγονότι τωδε διαπριόμευος. ώς δέ καί 
πρέσβεις ήμέτεροι παρ ' έκεΐυου άφίκοντο, έαυτω συμπαρέδρους πεποί-
ηκεν αυτούς τε καί τούς ύπηρετουμένους αύτοϊς μηδέ τούς όψοποιούς 
καί ίπποκόμους καί μάττουτας παρίστασθαι άφεικώς. μή εΐυαι δέ 

65 λεγόντων εκείνων εικός βασιλεΐ μεγίστω συνθακεύειν ύπηρέτας (άρκετόν 
γάρ ότι και οι κύριοι αύτω ν συυεδρεύουσιν), ού καθυφήκέ τι μικρόν του 
σκοπού, άλλα καί μή έκόυτας τοις δεσπόταις αύτούς συγκατέκλιυευ, έν 
οίς έπραττε 'Ρωμαίους καταμωκώμενος καί δεικυύς μή αρετής καί γέυους 
παρ ' αύτοϊς είναι διαστολή ν, άλλ' ώς ές συφεόν οί σνφορβοί τάς ύς 

70 άπαξαπάσας είσελώσιν μή διιστώυτες τάς πίουας καί πλειόνως δια-
χέειυ έχούσας τό άποδίδοσθαι, ούτω και 'Ρωμαίοι παραστατοΟυτας 
έχουσιν άπαντας. 

VA = a, PW, RMDF = b 
47 καταρρυέν V 50 της — προθέσεως suppl. P m e ô βασιλεύς om. Y SI είς V B 
52 μετατροπήν: τροπήν Ρ Νοέμβριος γάρ ήν μήν VAW 53 της ττροτέρας W 
55 ώς θανεΐται: ένθανεΐται Α 58 αύτούς R ώς: ότι V B 59 αύτοΐς ò βασι-
λεύς R αύτούς ó βασιλεύς ήξιώκει Ρ 60 έτέρου om. W Ιξαιρέτου post άγαθοΰ 
Bekk 61 ήξίωσεν: μετέδωκεν Ρ τε om. Ρ έαυτώ Ρ 63 παρέδρους Μ 64 
αύτοΐς: σφίσι Ρ 65 παρεστάναι άφείς Ρ 66 έκείνω R σννθωκεύειν D Bekk 
όντας post ύπηρέτας add. A P P C W 67 μικρού R 68 σκοπού : σκέμματος Ρ 70 
είναι παρ ' αύτοΐς Bekk είς MDF Bekk 70—71 ές — είσέλωσιν: ol σνβοί τάς ύς 
άπαξαπάσας είσελώσιν ές ενα σταθμόν Ρ: είς συφεόν οί συφορβοί τάς συς άπ. είσελ. είς 
ενα σταθμόν Bekk 70 συβοί P W R M D F A O 70—71 τάς ύς άπ. είσελώσιν ot συφ. V 
70 συς F Bekk 71 πίονας: πλείονας R 71—72 καί — άποδίδοσθαι om. Ρ 
72 ούτω: ούτω δή Ρ Bekk 

άλλήλοις (άλλήλοις om. Ρ Bekk) άντιπροτείνασθαι, καί μεταβαλεϊν ούτως Ισχύσαμεν Ρ 
b Bekk 50 της — προθέσεως om. b 51—52 της ές εω τών 'Αλαμανών (της —• 
'Αλαμανών om. R) περαιώσεως, όρων δέ τόν ρήγα δια κτλ. Ρ b Bekk 60—61 
ήξιώθησαν. . . έπίσκοποί τε όντες b Bekk 
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Ού πολλοί/ δέ διαγενομένου καιρού ήνάγκασεν αυτόν ή των επι-
τηδείων ύποσπάνισις μερίσαι το στράτευμα, oükoöv αύτός μέν άπει- 75 
σιν εις 'Ορεστιάδα, κατά δέ τήν Φιλιππούπολιν εϊασε τον έαυτοΟ 
υΐόν και τούς επισκόπους μεθ' ικανού στρατεύματος ειπών ώς ,,άνα-
παύσασθαι χρεών ϋμδς ένταυθοΐ, άχρι δή τάς παρειμένας κνήμας και 
τά παραλελυμένα γόνατα έκ του παρίστασθαι τω βασιλεϊ Γραικών 
άναρρωσθείητε.'Ί 80 

1 Επεί δ' ό χειμών παρήλθε και τά άνθη εδωκεν οσμή ν, άνανεοϋνται 
τους όρκους ό τε βασιλεύς και ό ρήξ, και τοΟ μέν όμωμόκεσαν οί τοπάρχαι 
και μεγιστάνες παρελεύσεσθαι τον ρήγα δια τής 'Ρωμαϊκής γής, και μη 
δι' αγρών ή αμπελώνων διελεύσεσθαι, όδώ δέ βασιλέως πορεύσεσθαι, 
ουδ' έκκλινεϊν δεξιά ή αριστερά, εως τά τών 'Ρωμαίων παρελεύσεται 85 
όρια, βασιλεύς δέ δέδωκεν όμηρους τινάς τών έξ αίματος, ώρκώθησαν 
δέ καί ένδον του Μεγίστου Νεώ άπό τών αγοραίων και τής βασιλείου 
αυλής πεντακόσιοι ώς ό βασιλεύς άπαραβάτους τάς συνθήκας φυλάξει 
καί χορηγήσει τοις Άλαμανοίς ηγεμόνας όδοϋ καί εφόδια. 

Τότε καί τών κριτών του βήλου τινές εις τον ρήγα κατά λόγον 90 
ομήρων στελλόμενοι οΰχΰπήκουσαν καί μη εχοντες άντιπίπτειν βασιλεϊ 
καί καθήσθαι οϊκαδε άδεώς γωνίαις αλλότριων δόμων έαυτούς ενετύμ-
βευσαν μέχρι τής ες εω του ρηγός διαβάσεως, βασιλεύς δέ χολωθείς 
άντί μέν τών κριτών του βήλου ταβελλίονας άπέσταλκεν όψιδας, τάς 
δέ τών μή πεισθέντων κτήσεις τε καί οικήσεις οίς ήρεϊτο παρέσχετο καί 95 
δικαστάς έτέρους προυβάλετο. ύστερον δέ μή άπείθειαν, άλλα δειλίαν ι 
είναι ούκ άλογον επιγνούς το πραχθέν τών τε κτήσεων κυρίους αύθις 
πεποίηκε καί τών προτέρων ήξιώκει δικαστικών έπιτιμιών. τών δέ 
συμφωνιών πεπερα|σμένων, βασιλεύς μέν τω ρηγί άργυρέων νομισμά-
των στέλλει κεντηνάρια τέσσαρα καί περιφανή νήματα χρυσοϋφή 5 

75 άπεισιν: die 5 mens. Nov. a. 1189 81 άνανεοϋνται: Adrianopoli die 14 mens. 
Febr. a. 1190 86 ώρκώθησαν: paulo ante Costant inopol i 

81 έπεί — όσμήν: cf. Cant. 2, 11—13 

VA = a, PW, RMDF = b 

75 σπάνισις R τό οίκεΐον στράτευμα Ρ Bekk 76 
ές Ρ 77 ώς om. Ρ 81 δέδωκεν VP: ε(δωκεν) AIr (έδωκαν L X X ) άνανεοϋται 
ARMDF Bekk 82 τε om. Α τοϋ: τούτο R 84 δέ V: om. rei. Bekk βα-
σιλική Bekk προπορεύσεσόαι W 86 ομήρους post αίματος transp. F 87 
καί—-νεώ: κάν τώ μεγίστω νεώ Ρ βασιλείου: βασιλικής Ρ 88 αυλής: αυτής 
RM φυλάξει etiam Β: τηρήσει V 90 είς om. Μ 91 βασιλεϊ άντιπίπτειν V 
92 δόμων: οίκων V B ένετύμβευσαν: ένέβυσαν Ρ 93 άχρι W ές: είς V Bekk: 
om. R F 94 άπέστειλεν Bekk 1 έκεϊθεν post δικαστάς add. Μ άπάθειαν R 
2 τών—κυρίους: κυρίου; τών οικείων V 3 δικαστικών έπιτιμιών: τιμών Bekk 
4 νομισμάτων : κομμάτων Ρ 5 στέλλει : πέμπει V : άπέστειλε Β 
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κάκεϊνος άλλοις άντιδεξιοϋται τούτον δωρήμασι. κάντευθεν πλοίων 
πλείστων ΐππαγωγών άπενεχθέντων είς Καλλιούττολιυ, εττεί καί τοΟτο 
άλλήλοις σννέδοξεν ώστε διαπλωίσεσι διτταΐς μετά του παντός αυτόν 
διαπεραιωθήναι στρατεύματος (έδεδίει yàp μή παρασπονδήσαντες 

ίο 'Ρωμαίοι τοΤς κατά βραχείς διαπερώσιν είς την άντιπέραν έπίθωνται), 
ούτως ούχ ήμέραις πλείοσι των τεττάρων κατά τήν εω γίνεται. 

Ώς δ' ήγγισε κατά την Φιλαδέλφειαν ούτε παρήλθε δια της πόλεως, 
καί οΐ ταύτης φιλενδεικτοϋντες οΐκήτορες έν τω άπαίρειν τον ρήγα 
έκεϊθεν προς πόλεμον μεθηρμόσθησαν καί μέρει της στρατιάς κατά 

15 ληστείαν έπέθεντο. ώς δ' ού προυχώρει τούτοις τά καταθύμια, άλλ' 
άνδριδσι χαλκήρεσιν ή γίγασιν έγνωσαν προσεγγίζοντες, μετέθεντο 
τήν όρμήν είς τροπήν. οί δε διά του Άετοΰ λεγομένου χώρου πορευ-
Θέντες παρενέβαλον εις τήν εν Φρυγία Λαοδίκειαν. καί φιλοφρονηθέντες 
έκεϊσε άσττασιώτατα καί ξεναγωγηθέντες ώς ούχ έτέρωθι καί πάντες 

20 μέν τοις Λαοδικεϋσι πάντα τά θεόθεν έπηύξαντο άγαθά, ó δέ ρήξ καί 
μάλιστα · άνατείνας γαρ τάς χείρας είς ούρανόν καί άρας άνω τά όμματα, 
τό δέ γόνυ | κάμψας είς γήν, εί τιβιωφελές, εϊ τι ψυχών σωτήριου, έκ τοΰ 
των όλων κηδεμόνοςθεοϋ καί πατρός έπικαταπτη ναι τούτοις ίκέτευσενέπει-
πών,ώς εί Χριστιανοΐς τοιούτοιςένευθηνείτο ή των 'Ρωμαίων γ η καί εύ-

25 γνωμόνως ούτω τούς του Χρίστου όπλίτας καθυπεδέχοντο, κάκεΐνοι τόν 
έπιφερόμενον πλοϋτον σφίσιν άγαπητώς έδηδόκεισαν άν, τά επιτήδεια 
μετ' ειρήνης παρέχοντες, καί αύτοί τά όρια 'Ρωμαίων πάλαι παρ-
ήλθοσαν άγεύστους Χριστιανών αίματος καί ύπνούσας έπί κουλεών 
τάς λόγχας φέροντες. 

30 Άψάμενοι δέ της άνω πορείας ούδέ τους Τούρκους εύρισκον ήπίως 
αύτοίς προσφερομένους, άλλά καί ούτοι τήν ενώπιον μάχην έκκλίνοντες 
έλήστευον, όπη ποτέ ισχύον, καίτοι 'Ρωμαίοις έπ' ίσης συνθέμενοι διά 
της χώρας σφών τούτους αμαχητί παρελθεϊν καί πάντα χορηγήσειν, 
όπόσων οί παροδεύοντες χρήζουσι. καί ή ν αν ού προς κακού καί 

35 αύτοϊς, εί τάς συνθήκας έτήρησαν νυν δ' έλπίσι κεναϊς κουφιζόμενοι 

It ούτω; — γίνεται: per dies 22—25 mens. Mart. a. 1190; ipse autem rex die 28 
eiusdem mensis exercitum secutus est 12 ήγγισε: die 21 mens. Apr. a. 1190 
18 παρενέβαλον: die 27 mens. Apr. a. 1190 

VA = a, PW, RMDF = b 

7 άπαχθέντων V : άπενεχθέντα Β 8 άλλήλοι; : άλλοι; RM 12 δ έ ν Β τήν om. 
P B 16 άνδράσι W έπέθεντο W 19 ξενολογηθέντε; V 20 άπαντα VAW 
23 καθικέτευσεν V: Ικέτευε Β 24 ώς om. R τούτοι; A a c R των om. PMDF Sc 
Bekk 26—27 πλοϋτον — είρήνη; om. M 26 σφίσιν om. V έδεδόκεισαν 
PP°R: έδεδώκεισαν Bekk 27 μετά V παρέχοντε; om. R 28 άγεύστω; V: 
άγευστοι Β 30 δέ: δέ καί W ηΰρισκον AW ήπίου; W 32 όπη ποτέ: 
δπότε D καίτοι: καίπερ τοί; Ρ 33 τούτου; om. AW Sc έκείνου; άμαχεί 
παρελεύσεσόαι Ρ 35 εί: εί; W 

16 ή γίγασιν άκαταβλήτοι; προσεγγίζοντε; έγνωσαν (κατέγνωσαν M) b Bekk 
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προς προϋπτον ήρρενώθησαν πόλεμον. τώ τοι καΐ περί τό κάστρον 
το Φιλομίλιον συγκεκροτηκώς ιτόλεμον ό ρήξ μετά των παίδων του 
Ίκονιέως σουλτάν, οϊτινες αύτόν του άρχει ν και βασιλεύει ν παρέλυσαν 
και του 'Ικονίου άπεώσαντο την προτέραν πατρική ν εύκληρίαν είς 
γήρας μεταθέμενοι δύσδαιμον, αυτούς τε ραστα έτρέψατο και τό Φιλο- 40 
μίλιον πολιορκήσας ένέπρησεν. 

'Αλλά καί κατά τό λεγόμενον | Γιγκλάριον αύτοίς συμβολών τό 
κράτος ήρατο, δτε καί οί μέν Τούρκοι τάς των παρόδων προκατειλη-
φότες στενάς έτήρουν τήν των 'Αλαμανών έκεϊθι άφιξιν, ό δέ ρήξ τό 
τών ϋπεναντίων σκέμμα συνείς επί τόπου κατεστρατοπέδευσε πεδινού, 45 
νυκτός δέ είς δύο μοίρας τό οίκείον στρατόπεδον διελών δ μέν ταΐς 
σκηναϊς προσμένειν άπέταξε, τό δέ λοιπόν άμα ύποφαινομένη τή εω 
εις άπόδρασιν έπέταξεν ένσκευάζεσθαι άλλης άπτόμενον όδοϋ. oi 
τοίνυν ΤΤέρσαι τον δόλον έργον αληθές είναι υποτοπάσαντες άπανίσταν-
ται μέν περιχαρώς τών δυσχωριών, κατά δέ τό πεδίον γενόμενοι τόν 50 
χάρακα είσέδυσαν τών 'Αλαμανών άφροντιστοϋντες άμα καί χαίροντες 
ώς προκειμένω έρμαίω τοις έν αυτω έντευξόμενοι πολλοίς ούσι καί 
άγαθοΐς, έπεί καί φιλοκερδής άπας βάρβαρος καί τά πλείω ή τά πάντα 
πράττων εστί καί φθεγγόμενος προς άργύριον. ώς δέ οι τε φεύγοντες 
έπανέλυσαν καί οί έν ταϊς σκηναΐς ευθαρσώς ύπηντίαζον, περιειλούμενοι 55 
οί ΤΤέρσαι τήν προς Θάνατον ήγοντο. 

Ού μόνον ou ν έκ τών δυοϊν τούτων πολέμων φοβερός ό ρήξ έγεγόνει 
καί παρά τοις έφοις εθνεσι διαβόητος, αλλ' δτι καί κατ' αύτό τό Ίκόνιον 
τοις αύτοϊς τούς Τούρκους περιέβαλε δυσπραγήμασιν. αυτός μέν γαρ 
ό σουλτάν είς τά Τάξαρα δραπετεύσας άπελογεϊτο μηδέν εΐδέναι ών οί | 60 
υίείς αύτοϋ διεπράξαντο, δτι και της άρχής ύφ' ένός αυτών του Κοτ-
πατίνου οπτεσκοράκισται. οί δέ Τούρκοι τά τών κήπων ύπεισδύντες 

36—41 τώ — ένέπρησεν: die 1 mens. Maii a. 1190 42 συμβολών: die 3 mens. Maii 
a. 1190 

VA = a, PW, RMDF = b 

37 τό λεγόμενον Φιλομίλιον Bekk 38 σουλτάν APP<=RMDFB: -άνου V P a c ? Sc 
Bekk: σουλουλτάνου W 39—40 τήν—έτρέψατο om. W 40 μεταθέμενον Ρ 
αϋτόζ A 42 Γιγγλάριον AacB προσβολών M 43 καί om. Ρ Sc 46 μοίρα; : 
ημέρας R: μερίδα; D στράτευμα Ρ δ: τό Bekk 47 έπέταξε WR Sc άμα: 
άπαν Bekk ύποφαινομένης τή; ico R: ΰποφαινομένης ήμέρας Bekk 48 πρός 
άπόδειξιν φυγής έπέταξεν W άπέταξεν Μ πλαστώς post έιτέταξε add. Ρ Bekk 
49 άληθώς D F ύποτοπήσαντες PW Bekk 50 γινόμενοι W 51 τών : τόν Bekk 
53 ή καί πάντα Bekk 55 περισυσχεθέντες Ρ 56 ήγοντο : εθεντο Α 57 έγένετο 
VB 59 αύτοΐς Τούρκοι; R περιέλαβε Α 61 αυτός W Κοτπατίνη V : Κοπαττίνου 
Bekk 62 κόπων Α 

44 έτήρουν : προσέμενον b Bekk 50 τών δυσχωριών (-ρών R) περιχαρώς Ρ b 
Bekk 52 ώς προκειμένω : ώσεί καί προχείρω b Bekk 
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ταφρεύματά τε και τάς διώρυχας, αϊ συνεχείς εΐσι ττερί τ ό Ίκόνιον, και 
τούς δια λίθων περιβόλους ώς έρκος περιβαλόμενοι έκ τ ο ύ τ ω ν ω ο ν τ ο 

65 έπισχήσειν τ η ν ες Ίκόνιον πάροδον τ ω ν 'Αλαμανών, οία τ ο ξ ό τ α ι 
πάντες κράτιστοι ττερί ενα χώρον συνηλισμένοι και προς ιππείς ο π λ ο -
φόρους έν δυσχωρίαις κουφοί διαμιλλώμενοι. αλλ* εις κενόν καί τ ο ύ τ ο 
αύτοΐς τ ό διαβούλιον εσχασεν. οΐ γ ά ρ 'Αλαμανοί Θεασάμενοι τούς 
Τούρκους τάς τ ω ν κ ή π ω ν ύπεισιόντας αίμασιάς και ώς αφ' ορμητηρίου 

70 τινός εκείθεν τοξεύοντας τάδε ε π ο ί ο υ ν επί τ ό οίκεΐον όχημα τ ω ν ι π π έ ω ν 
έκαστος πεζόν επανέλαβεν όπλίτην και τούτους ώς διά βαθμίδων τ ώ ν 
ί π π ω ν άνωθεν τ ώ ν περιβόλων θέμενοι, ένθα οι Τούρκοι συνεσπειράθησαν, 
διαφήκαν ένθένδε σφίσι συμπλέκεσθαι, έπεβοήθουν δέ καί αύτοί έν οίς 
έξήν διιππάζεσθαι. καί κακοί καί τ ό τ ε κακώς οΐ πλείους ά π ώ λ ο υ τ ο , οί 

75 δέ καί διασπαρέντες έσώθησαν. ίνα δέ καί ταΐς ά π ό τ ώ ν εχθρών μαρτυ-
ρίαις τ ό πλήθος π ι σ τ ω σ ώ μ ε θ α τ ώ ν πεσόντων, εφασκέ τις Ί σ μ α η λ ί τ η ς , 
δς τ φ π ο λ ε μ ώ τ ο ύ τ ω παρατετυχήκει , τ ω βασιλεϊ προσρυείς καί τ η ν 
οίκείαν είς δρκον παραλαμβάνων θρησκείαν, διακοσίους άργυρέους 
καταβαλέσθαι σ τ α τ ή ρ α ς είς έκκόμισιν τ ώ ν νεκρών, οί κατά τον κήπον 

80 αΰτοϋ άπεσφάγησαν. 
Οί δ ' Άλα|μανοί τ ό Ίκόνιον κατασχόντες τ ο ύ τ ο υ μέν έντός ούκ 

είσέδυσαν, κ α τ ά δέ τ η ν ε ξ ω λεγ·ομένην πόλιν ηύλίσαντο άνωθεν τ ώ ν 
δ ω μ ά τ ω ν τάς αυλαίας πηξάμενοι. καί μηδέν ετερον ότι μή τ ά προς τ ό 
ζην έπιτήδεια και μόνα έκεΐθεν ένσκευασάμενοι τ ο υ π ρ ό σ ω εΐχοντο. 

85 Κατά δέ τ ή ν άνάβασιν τ α ύ τ η ν λέγεται Άλαμανόν τινα, πελώριον 
τ ό σώμα, τ ή ν ίσχύν άπροσμάχητον, τ ώ ν ομοφύλων επί πλε ίστον 
άπολειφθήναι. καί τόν μέν άνύειν π ο σ ί τ ή ν όδόν άνειμένοις εκ τ ο υ 
χαλινού τόν ιππον έφέλκοντα τ η όδοιπορία καμόντα, τ ώ ν δ ' έξ ' Ισμαήλ 
άθροισθήναι περί αύτόν ύπέρ τούς πεντήκοντα, κρατίστους άμα πάντας 

81 κατασχόντες: die 18 mens. Maii a. 1190 

74 κακοί. . . κακώς . . . άπώλοντο: cf. Aristoph. Plut. 65; Mat. 21, 41 

VA = a, P W , R M D F = b 

63 περιταφρεύματα Ρ Tsom. A P W τάς: τούς MD F Bekk oî Bekk 64 περι-
βαλλόμενοι R M F Bekk 65 τ ό Ίκόνιον W 66 άριστοι W 69 είσιόντας V : 
άναβάντες Β 70 τ α δ ' V 72 σν/νεπειράθησαν MDF 77 προσρυείς: ττροσ-
ελβών έμού έμπροσθεν Β 78 παραλαμβάνων : έπιφέρων Ρ άργυρέους om. M 82 
ηύλίαθησαν Bekk τών om. W 85 κατά δέ : καί Α τίνα των 'Αλαμανών Ρ 86 
άπροσμάχητον: άπαράμιλλον Bekk 87 άποληφθηναι AW έκ: καί W 88 
δέ D F 

64 δια: έκ b Bekk 67—68 καί τότε σφίσι τα διαβούλια εσχασαν Ρ b Bekk 74 
τών Τούρκων post πλείους add. b Bekk 77 καί: 'Ρωμαίων R D F Bekk: om. M 
78 είς όρκον παραλαμβάνων: έπομνύμενος b Bekk 79 καταθέσθαι b Bekk 85 
τινα Άλαμανόν b Bekk 86 άπροσπέλαστον Ρ b 87 άνύειν — άνειμένοις : άνειμέ-
VOIS στέλλεσθαι ποσίν Ρ b Bekk 88 κεκμηκότα Ρ b Bekk 
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καί τάς οικείας τάξεις άπολιπόντας. οί μεν ουν ώς ές κύκλωσιν αύτόυ 90 
διειληφότες περιετόξευον, ò δέ τ ω εύρε! σάκει σκεπόμενος και τη των 
όπλων θαρρών στεγανότητι γεγηθώς έπορεύετο άτίυακτος κατά πρώνα 
ή ττρόβολον τοις των εναντίων βλήμασι καί ών καί δεικνύμενος. ώς δ' 
εκείνων εϊς γενναϊόν τι δράσειν υπέρ τούς άλλους επαγγελλόμενος 
άπέθετο μεν τό τόξον ώς ουκ όνήσιμον, την δ' επιμήκη μάχαιραν εξ- 95 
ερύσας καί τον ίππον ες δρόμον άνείς άγχωμάλως έπεβάλετο μάχεσθαι, ι 
αύτός μέν δσα και άκρώρειαν όρους ή ανδριάντα χάλκεον επαιε τον 
Άλαμανόν, ó δέ τό ξίφος σπασάμενος παχεία καί ήρωϊκή χειρί, βριθύ 
καί μέγα καί στιβαρού, ττλήττει τόν Ιππον επιδοχμίως περί τους πόδας 
καί άμφω τούς έμπροσθεν ώς ούδ' άγρου τις χόρτο ν άποδιεϊλεν. ώς δ' | 5 
επί γόνυ κλιθείς ό ίππος έτι τόν άναβάτην έρειδόμενον είχε τη έφεστρίδι, 
έκτείνας ó 'Αλαμανός τόν βραχίονα κατά μέσης της τοΰ Πέρσου κόρσης 
την σπάθη ν κοτήνεγκεν. ή δέ τη οικεία τεάντιτυπία καί τ η του φέροντος 
γενναιότητι ούτως άξιοθαύμαστον εΐργάσατο την τομήν, ώς τόν μέν 
πληγέντα διαιρεθήναι διχη, κακώς δέ καί τον ιππον ές τόν νώτον 10 
παθεϊν διαπτάντος την άστράβην του πλήγματος, τούς δέ λοιπούς 
Πέρσας προς την τοιαύτη ν θέα ν καταπλαγέντας μηκέτι άποθαρρήσαι 
τόν μεθ' ενός πόλεμον. καί οί μέν ούτως, ό δέ ώς λέων τ η οίκεία πεποιθώς 
ρώμη ούκ επέτεινε τήν πορείαν, άλλα βάδην όδεύων περί όψίαν τοις 
όμογενέσι προσέμιξεν, ενθα ηύλίσαντο. 15 

Φασί δέ ώς οί έξ 'Ισμαήλ ύφορώμενοι, μή πως κατά τήν αύτών 
χώραν εϊη χρονίσας ό ρήξ ώς ήδη καταπαλαίσας σφας, φιλοφροσύνην ές 
αύτόν προσποιητή ν ένδειξάμενοι έδοξάν πως αύτόν έκμειλίξασθαι· 
του δέ δμηρα τα των μέγα παρ' αύτοΐς δυναμένων τέκνα δεξάμενον καί 
ήγεμόνας όδοϋ προσλαβόμενον πλείστους τά αύτών όρια ούτως ύπερ- 20 

91 εύρεϊ σάκει : Horn. Λ 527 ; al. 3 — 4 βριθύ — στιβαρόν : cf. Horn. E 746 5 
άγρού . . . χόρ-rov: 1er. 12, 4; al. 1 3 — 1 4 d>s — ρώμτ|: cf. Horn. E 299 

VA = a, P W , R M D F = b 

90 obs om. R 90—91 αύτόν περιειληφότεί έτόξευον V : περιεκύκλωσαν αύτόν καί 
έτόξευον Β 91 περισκεπόμενοξ V 9 1 — 9 2 των όπλων: τοϋ θώρακος Ρ 
9 3 — 9 4 δέ έκείνω R 94 ε!?: Tis B e k k έπαγγειλάμενος Ρ B e k k 1 eis V A W 
2 άκρώρεια R Ιπαιε τόν: έπαινετόν R 4 περιδοχμίως R 5 πρόσθεν Ρ 
ούδ1 om. D 7 è om. V : hab. Β 8 καταφέρει τήν σπάθη ν Ρ 9 μέν om. W 
10 καί om. R 12 άναθαρρήσαι F 13 πεττοιθώς τη οίκεία F B e k k 16 δ ' B e k k 
17 cbçom. V A W R Is : πρός A 18 ένδειξάμενοι εδοξαν: ένδείξασθαι καί δόξαι Ρ 
20 αύτών: έκείνων Ρ ούτωζ όρια V 

93 των έναντίων : τοϋ βαρβαρικού έκείνου ξυλλόγου Ρ b B e k k 1 καί έυώτπος ένωπίφ 
τ ω Άλαμανω (τω 'Αλ. om. Ρ ) post άγχωμάλωζ add. Ρ b B e k k 5 TOUS έμπροσθίουΐ 
. . . άπέτεμεν b B e k k 16—21 φασί δέ d>ç o i . . όλίγω δέ ύστερον: οί δ ' . . ., 
óXíyco δέ ύστερον ήδετο (ήσθετο R ) b 17 κατά: è$ b : είς B e k k 18 ούτω post 
έκμειλίξασθαι add. Ρ b B e k k 19 τά — τέκνα: των . . . δυναμένων TOUS τταιδας Ρ 
b B e k k 
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βαλεΐν, όλίγω δέ ύστερου της 'Αρμενίας άψάμενον ού βραχείς έκ τούτων 
δούναι τω ξίφει, τούς δέ λοιπούς άποπέμψαι όττίσω. 

Φιλοτίμως δέ ύπό των 'Αρμενίων προσδεχθείς καΐ συχνάς ημέρας 
έκεΐσε προσδιατρίψας ες την Άντιόχου ττόλιν ώρμητο μεταχωρεϊν, μέγα 

25 άεί περιβαλλόμενος όνομα έπί τε συυέσει καί τω άκαταμαχήτω στρα-
τεύματι καί μηδέν έχων | ύπαντιάζον πολέμιου. γενόμενος δέ κατά 
τινα ποταμών (ώ των ύπέρ δόξαυ καί άέλπτων περιπτώσεων, ή μάλλον 
των άνεφίκτων άνθρώποις κριμάτων θεού) ταϊς των ύδάτων δίναις 
έυαποπνίγεται, άνήρ διά μνήμης άγεσθαι άγαθής καί διηνεκούς καί 

30 μακαρίζεσθαι δικαίως τοϋ τέλους παρά τοις εύφρονοϋσιν άξιος, ού μόνον 
δτιπερ εύ είχε τοϋ γένους καί πολλών έκ τριγονίας κατήρχεν έθνών, 
άλλ' ότι τω του Χρίστου πόθω πυρούμενος ύπέρ τούς όπουδήποτε των 
τότε Χριστιανών αύτοκράτορας πατρίδα καί χλιδήν βασίλειον καί 
άνάπαυλαν καί τόν οϊκοι μετά τών φιλτάτων όλβου καί τον ύπερ-

35 ήφανον βίοτου παρωσάμευος είλετο συγκακουχεΐσθαι τοις κατά Παλαι-
στίυηυ Χριστιαυοΐς ύπέρ του όυόματος του Χρίστου καί της τοϋ ζωο-
παρόχου τάφου τιμής, τήν άλλοτρίαν της οίκείας προκρίνας, μηδ' 
ύποχάλασθείς τής όρμής τοις παρασάγγαις τής πολλής καί πάσης 
άργαλέας όδοΰ καί τοις έκ τών έθυών κινδύνοις, δι' ών παρέρχεσθαι 

40 ήμελλεν. ούδέ τό στευόν ύδωρ καί ό μετρητός άρτος, καί ούτος ώυητός, 
έυιαχοΰ δέ καί επίβουλος, έξέκρουσαν αύτόν τής προθέσεως, ούδέ 
τέκνων περιχύσεις καί περιβολαί μετά δακρύων καί ύστατοι ασπασμοί 
τήν αύτοΰ ψυχήυ συγκεχύκασιν ή εξεθήλυναν αλλά κατά τόν άπόστολον 
ΠαΟλον μή εχων τή ν οίκείαυ ψυχή υ τιμίαυ παρ'έαυτφέπορεύετομή μόυον 

45 δησόμευος, άλλά καί άποθανούμενος ύπέρ τοϋ όνόματος τοϋ Χριστοΰ. 

21 τή; 'Αρμενία; άψάμευον: die 30 mens. Maii a. 1190 29 έυαποπνίγεται: die 
10 mens. Iun. a. 1190 

31 έκ τριγονία;: cf. Herodian. 1, 7, 4 36 ύπέρ —Χριστού: cf. Act. 5, 41; 9, 16; 
21, 13 38—39 τή; — όδοΟ: ad Horn, δ 393 alludere videtur, cf. Nie. Or. 216, 29 
40 τό — άρτο; : cf. Is. 30 ,20 43—45 κατά — δησόμευοζ: cf. Act. 20,22—24 
45 άλλά — Χριστού: cf. supra lin. 36 

VA = a, PW, RMDF = b 

23 ύπό: άπό W 23—24 έκεΐσε ή μέρα; 
Bekk 24 τήν om. R Άντιοχέων V: Άντιόχειαν Β 26 ττολέμιον om. F 
27 καί om. W είττείν post μάλλον add. Bekk 28 άνθρωποι; om. R κρι-
μάτων άνθρώποι; V 29 άγαθή;: άγαθή; τε Ρ Bekk 31 τοϋ om. RMDF 
ήρχεν V 32 δτι: ότι καί Bekk διαπυρούμενο; VA 34 τόν οίκον V: τά 
οίκοι AW et δλβον om. VAW 36 τή; om. F 39 έθνών : έχθρων V 40 Ιμελλεν 
V δρτο; om. V 44 οίκείαν : οώτού DF Bekk 45 δησόμενο; : δέ θησόμενο; 
Va0 : δεθησόμενο; Vp° θανούμενο; D F τοϋ alt. om. Ρ 

30 έχέφροσιν Ρ b Bekk 38 πολλή; : δολιχή; b Bekk 41 έξέκρουσεν Ρ b Bekk 
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ούτως | άποστολικός ή ν του άνδρός ό ζήλος καΐ θεοφιλής ó σκοπός καΐ 
των ύπερτελών τό κατόρθωμα, οί πρός τήν ανάντη πολιτείαν τής 
εύαγγελικής υψηγορίας όλον τόν νουν άνατείναντες καΐ πρός ταύτην 
άπαντα τον δρόμον συντείναντες τά κατά τόν βίου άπαξαπλώς ώς 
σκύβαλα παρεβλέψαντο. 50 

Κα! ό μέν, ώς έμαυτόν πείθω, μακαριστού τετύχηκε τέλους· ó δ ' 
έκείνου υίός τήν πατρφαν άρχηγΙαν δεξάμενος τήν Άντιόχειαν είσ-
ελήλυθεν, έκεϊθεν δ' άφιγμένος είς τήν προσωτέρω Κοίλην Συρίαν Λαο-
δίκειαν κατεστήσατο, καθ' έαυτήν στασιάζουσαν καί πρός τούς εξ 
'Ισμαήλ μεταρρέπουσαν, καί Βηρυτόν πόνω ούδενί παρεστήσατο καί 55 
αλλας πλείστας Συριακάς υπηγάγετο πόλεις, Λατίνοις μέν ύπηκόους 
πρότερον, τότε δέ προσκεχωρηκυίας Σαρακηνοϊς. αλλά καί κατά τήν 
Τύρο ν σφιγμένος καί πολιορκήσας τό "Ακε, ύπό Ίσμαηλιτών κατεχό-
μενον, καί μογήσας έφ' ίκανόν ύπέρ του ονόματος του Χρίστου καί 
αυτός εκεΐσε τήν ζωήν καταλέλυκε. τό δέ περιλειφθέν του στρατεύματος 60 
ούκέτι δια τής ήπείρου θέσθαι τήν έπάνοδον έδοκίμασεν άπιστίαν 
κατεγνωκός των έθνών, δι' ών παρώδευσε, πλοίων δ' εύπορήσαν 
στρογγυλών, όπερ ήσαν έκ των έσπερίων ομοφύλων αύτοΐς γενών είς 
Τύρον καταίροντα, τοις οίκαδε άνασώζεται. 

Τω καιρώ δέ τούτω où μόνον 'Αλαμανοί κατά τών τήν | ΓΓαλαι- 65 
στίνην κατασχόντων καί τήν Ιερουσαλήμ έκπορθησάντων Σαρακηνών 
έστράτευσαν, άλλά καί ό ρήξ Φραγγίας καί ò τών πελεκυφόρων 
κατάρχων Γερμανών, ους νυν φασίν Ίγγλίνους, ναϋς δτι πλείστας έκ 
Σικελίας καί τής κατά τήν Ίταλίαν ήπείρου άγείραντες σίτου τε αυτάς 
έμπλησάμενοι καί τών άλλων επιτηδείων είς Τύρον επλευσαν· ταύτην 70 
γαρ τήν πόλιν είχον οί αθροιζόμενοι ναύσταθμον και πρός τόν κατά 
Σαρακηνών πόλεμον όρμητήριον. πλήν ούδ' ούτοι τής αγίας πόλεως 
εξελάσαι ίσχυσαν τους Σαρακηνούς, αλλ' άτέλεστον άφεικότες δ προ-
έθεντο έργον του προς τάς πατρίδας πάλιν ήψαντο πλου. 

52 τήν Άντιόχειαν είσελήλυδεν : die 21 mens. Iun. a. 1190 60 καταλελυκε : die 20 
mens. Ian. a. 1191 65 τφ καιρφ . . . τούτ<ρ: a. 1189 74 τοϋ — πλου: a. 1192 
aestate 

47—50 OL — παρεβλέψαντο : cf. Phi. 3, 20 et 18 54 TOUS έξ Ισμαήλ et 58 Ίσμαηλι-
τών: cf. p. 384, 16 59 ύπέρ — Χριστού: cf. 416, 36 et 45 

VA = a, PW, RMDF = b 
47 ot: olov AW 48—50 καί — σκύβαλα i. r. 25 litt, et mg. Ρ 48—49 καί — συν-
τείναντεξ om. RMDF 49 τά : τούς Ρ 52 διαδεξάμενος VB Sc 53 περαιτέρω Ρ : 
προσωτέραν R κοιλίαν R 56 Συριακάς : κυριακάς W 58 άφικόμενος VAW 
63 έσπερίων om. Bekk έ$ R 64 κατάραντα Ρ 66 καί om. Μ 67 δέ post πελε-
κυφόρων add. APm« Bekk 68 Γερμανών: Βρεττανών Ρ Bekk ΊγγυλΙνους Μ: 
ΊγκλίνουςΡ 69 της Σικ. V έγείραντες R τε: δέ W 71—72 πρός—πόλεμον: 
κατά τών Σαρρακηνών Ρ ούτοι : ότι R 
58 τών Ίσμαηλιτών b Bekk 
27 van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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75 Ό δέ γε των Ίγγλίνων ρήξ εν τη αναγωγή κατάρας είς Κύπρον 
αύτηç τε έκράτησε καί τον ταύτης τύραννον, ή μδλλον άπάνθρωπον καί 
δυσμείλικτον όλοθρευτήν, Ίσαάκιον τον Κομνηνόν, συλλαβών τά μεν 
πρώτα είχεν εν δεσμοϊς, μικρω δε ύστερον εκείθεν έκτοπίσας τον αλιτήριον 
όσα καί άνδράποδόν τινι των όμογλώττων άπεχαρίσατο. καί αυτός 

80 μεν είς Παλαιστίνη ν κατέπλευσε ν, έν δέ τη Κύπρω καταλείψας στρά-
τευμα ώς οίκείας ήδη της νήσου άντεποιειτο και στέλλων ές τήν νήσον 
νήας φορταγωγούς τά προς τό ζην εκείθεν έφορολόγει. κάν τω άπαίρειν 
ήδη της Παλαιστίνης ώς σφετέραν έδωρήσατο χώραν τήν Κύπρον τω 
των 'Ιεροσολύμων ήγήτορι ρηγί, ϊν' εκεϊσέ τε τάς οίκείας ποιοϊτο 

85 διατριβάς εκεχειρίαν άγων εκ των πολέμων οία τήν οίκείαν αρχήν 
άποβεβληκώς, καί κατάρχη | των Κυπρίων ώς υπ ' αυτου προσκληρω-
θέντων τάφω τω κυριακω καί της νήσου συναφθείσης τοις της Παλαι-
στίνης όρίσμασι. καί ταϋτα μέν ούτωσί. 

VA = a, PW, RMDF = b 
75 Ήγγιλίνων M 76 ειπείν post μδλλον add. Bekk 77—78 τά πρώτα μέν 
Ρ 80 ês V 81 άντείχετο Ρ Is om. Μ: ε!ζ Bekk èç τήν νήσον: Ικ τή$ Τύρου 
VB: ora. AW 82 πρό$: eis V έφορολόγει: εϊσεκομίζετο Ρ 84 ήγήτορι om. R 
84—85 ίνα τά$ οίκ. π. δ. έκεΐσε Bekk 87—88 τω τ. Π. όρίσματι Μ 88 ούτωσίν V 
82—83 κάν — ήδη : έν δέ τω μεθίστασθαι Ρ b Bekk 86 άποβαλόμενοί Ρ b Bekk 
86—87 των — συναφθείσης: της (τη$: των DacF) Κυπρίων d>s ύπ' έκείνουτω κυρι-
ακω προσκληρωθείσηΐ μνήματι καί συναφθείσης Ρ b Bekk 
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ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΙΣΑΑΚ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 90 

Ό δέ γε βασιλεύς Ίσαάκιος επί τρισί παισΐ την του γένους σαλεύων 
διαδοχή ν, οι εκ των προτέρων αύτω γάμων γεγένηντο, δυσί μεν θηλείαις, 
évi δέ άρρενι, των μέν την πρεσβυτέραν κατά τον χρόνον εις μοναχήν 
άττοκείρει και τον τοϋ Ίωαννίτζη λεγόμενον οίκον εις γυναικεϊον μετα-
σκευάσας πολλοίς άναλώμασι φροντιστήριον (τοΟτο δέ καί ή βασιλίς 95 
Ξένη ποιεϊν έπεβάλετο μετά μόρον τοΟ ταύτης ξυνεύνου και βασιλέως ι 
Μανουήλ) αύτήν έκεΐσε ώς άμνάδα τω Θεω ίερώσας ένεμάνδρευσε καί 
άπέταξε, θατέραν δέ εις γυναίκα πέπομφε γαμέτη ν τω υΐω του ρηγός Σι-
κελίας του Ταγγρέ, ος τον Γιλίελμον διεδέξατο θανάτω έξ ανθρώπων γενό-
μενον, τον καί κατά 'Ρωμαίων άραντα πόλεμον | εξ ηπείρου τε καί θαλάσ- 5 
σης, ώς φθάσαντες ιστορήκειμεν. τον δέ υίόν Άλέξιον της βασιλείας κληρο-
νόμον άνέτρεφε, καν ούδέπω τό του βίου φανταζόμενος πέρας ή εκπτωσιν 
της δυναστείας ύφορώμενος δύο καί τριάκοντα χρόνους άρξειν άδι-
στάκτως έχρησμολόγει, ώσπερ τό θείον προειδώς βούλημα ή τούς 
όρους πήσσων έαυτω της ζωής, ους ό θεός ΙΘετο παρά τ ή Ιδία έξουσία. ίο 

3 πέπομφε: initio a. 1193 

91—92 έπΐ — διαδοχή υ: cf. Apost. 8, 20 6 Ιστορήκειμεν: ρ. 296, 88 sqq. 10 
oOs — έξουσίςτ cf. Act. 1, 7 

VA = a, PW, RMDF = b 

89—90 Τόμο; 
τρισκαιδέκατο; · Ιτι περί τη; βασιλείας Μσ. τ. Άγγ. · του αύτού Χωνειάτου V 89 
τρίτος τόμο; W 90 Ίσ. : κυροϋ Ίσ. R : του βασιλέως κΰρ Ίσ. D 91 γε om. F 
Bekk 92 oí — γεγένηντο: έκ . . . γεγενημένοι; Ρ Ικ . . . γεγένηντο: των . . . 
έκγεγένηντο AW 94 Ίωαννιτζίου VB 1 έπελάβετο Vac 2 του Μανουήλ 
AW έμάνδρευσε DF Bekk 2—3 καί άπέταξε suppl. P m « 3—4 τοΰ της 
Σικελίας φηγό; VB 4 Ταγκρέ Bekk 5 κατά — πόλεμον: 'Ρωμαίοις έτπστρα-
τεύσαντα Ρ 6 Ιστορήκαμεν R κληρονόμον της βασιλεία; VB 7 ουδέποτε 
Μ τό om. Ρ 8 όπωσοΰν post δυναστεία; add. AW άδιστάκτως άρξειν DF 
άδιαστίκτως A suppl. Pm«W 10 ó om. Ρ εθετο ό Θεό; Μ 

92 γάμων : σπερμάτων b 94 άποκείρει : άπέταξε Ρ b Bekk 2 
Μανουήλ: του Κομνηνού Μαν. RM: τοϋ Κομν. κυροϋ (-ίου Bekk) Μαν. D F Bekk 
2—3 καί άπέταξε om. b Bekk 4—5 δ; ήρξε μετά Γιλίελμον τόν κατά Ρ b Bekk 
27« 
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Où μόνον δέ ό Βρανάς 'Αλέξιος καΐ ό Λυδός Θεόδωρος κατά του 
βασιλέως τούτου πτερνισμόν έμεγάλυναν, αλλά καΐ ετεροι βασιλείας 
έαυτοΐς ττεριτεθείκασιν όνομα, αύτίκα γάρ τις Αλέξιος, έαυτόν είναι 
λέγων uiòv του των 'Ρωμαίων αύταρχήσαντος Μανουήλ, τοσούτον 

15 άρίστως τον άγωνιστήν ύπέδυ του δράματος καί τό του βασιλέως 
'Αλεξίου προσωπείο υ εύφυώς ύπεκρίνατο, ώς καί κόμην διευθετίζειν 
κατά την έκείνου ίπτοξανθίζουσαν καί τον της γλώττης του παιδός καί 
βασιλέως σχηματίζεσθαι ψελλισμόν. εκ της Κωνσταντίνου μέν ώρμητο 
ò μεΐραξ, ές δέ τάς κατά Μαίανδρον πόλεις πρώτως όφθείς κατέλυσεν 

20 εϊς πολίχνιον λεγόμενο ν "Αρμαλα κάκεΐσε Λατίνω τινί έπιξενωθείς καί 
όστις εϊη άπηγγελκώς (έλεγε δέ, ώς μικρόν είρήκειμεν άνωθεν, καί έκδο-
θηναι μέν είς τό κατά βυθοϋ θαλάσσης άκοντισθήναι παρ' Άνδρονίκου, 
οίκτειρηθήναι δέ παρά των τούτο έπιταχθέντων ώς πατρώων αύτω 
όμοτών) σύναμά οί πρός τό | Ίκόνιον άπεισι καί τω γέροντι όφθείς 

25 σουλτάν (ούπω γάρ αυτόν καθηρηκε της άρχής ό έκείνου παϊς Κοτπα-
τϊνος) ώς υίός άληθινός του αύτοκράτορος Μανουήλ, άλλ' ούχ ώς 
έπείσακτος καί πλάνος έκείνω προσδιελέγετό τε καί προσεφέρετο. πολλά-
κις δέ καί έπέπληττε καί των έκ του δήθεν πατρός έκείνω του Μανουήλ 
έπ' αύτω γεγενημένων άναμιμνήσκων εύποιϊών άχάριστον περί τόν 

30 εύερΥέτην έκάλει καί τό άφιλάνθρωπον αύτω έπωνείδιζεν, εΐ ούτως 
άτυχοΟντι τω του φίλου τέκνω έπαμύνειν ούκ έπικάμπτεται. 

Ό δέ τούτο μέν άπό τής άναιδείας, τοΟτο δ' έκ των του χαρακτήρος 
ινδαλμάτων τιμδν αύτόν εναγόμενος, δώροις τε ούκ ολίγοις ήδυνε καί 
άγαθαΐς έλπίσιν ύπέσαινεν. ήν δ' δτε καί πρεσβευτήν 'Ρωμαίων έστώτα 

35 καί άκροώμενον όπως έαυτόν τή έξόχω εύγενεία έσέμνυνεν, ήρετο ό 

19 πρώτως όφθείς : a. 1189 (cf. lin. 25) 

12 πτερνισμόν έμεγάλυναν: cf. Ps. 40, 10 

VA = a, PW, RMDF = b 

11 Λυδας RM 12 ώσαύτωζ post έτεροι add. Ρ 13 γάρ om. VM: hab. Β 
13—14 λέγων είναι DF Bekk 14 Κομνηνού Μανουήλ Bekk 16 ύττεκρίνετο DF 
19 είς Bekk τα ; om. M 21 μικρών: φθάσαντε; Ρ είρήκαμεν R καί om. 
pao 23 τούτο : είς τούτο V αύτού V 25 ό ante Κοτπ. add. APW Bekk Κοτ-
πατίνηξ V: Κοτωπατΐνος R: Κοπατίνοί Β Bekk 26 ώς: καί Μ αληθής Ρ 27 
τε καί intrascr. et προσεφέρετο suppl. Pm« 28—29 των . . . γεγενημένων άναμι-
μνήσκων εύποιϊών : τάς . . . γεγενημένας καταλέγων εύποιίας Ρ 28 έκείνω: αύτω V: 
έκείνου Α τοΰ om. V: τ φ Α 29 έπιμιμνήσκων V 31 τ ω — τέκυω: φίλου 
παιδί Bekk τοΰ om. Ρ έπαμύνειν: μή έπαμύνων V ού βοηθεΐ ούτε μήν 
έπικάμπτεται Χ (id. or. dir. Β) 32 άπό : ύπό Bekk 33 τιμδν : έλεεϊν Ρ 34 
δ ' δτε : δέ τότε Μ 

12 άλλα: άλλά γε b Bekk 18 μέν: μέν ούν W b Bekk 23 τοΟτο: τό έργον 
τοΟτο b Bekk 27 τε καί προσεφέρετο om. b 30 αύτω om. Ρ b Bekk 31 
έπαμύνειν om. Ρ b Bekk 
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σουλτάυ, εΐ έπίσταται τούτον του αύτοκράτορος υίόν Μαυουήλ. του 
δέ μηδέν τι φήσαντος ετερον, αλλ' ότι δή εκείνος αληθώς άπόλωλε 
φανείς ύδατόκλυστος και ούτος μάτην περί έαυτου τά μή πιστεύεσθαι 
πεφυκότα ξυντίθησι τ ω του κειμένου όνόματι εποχούμενος, βράττων 
άτεχνώς θυμω καί ζέων άκριβώς τω χόλω ό μεΐραξ 'Αλέξιος μικροΰ αν 40 
του πώγωνος επελάβετο του πρεσβεύοντος, εί μή αυτός ό πρέσβις δια-
κινηθείς ες όργήν άπεκρούσατο γενναίως μάλα τόν Ψευδαλέξιον καί ò 
σουλτάν δέ οί ώς άτοπα δρώντι έμβριμησάμενος άτρεμεϊν έκέλευσε. 

Τη συχνή I δ ' όμως του νεανίου έκλιπαρήσει ό ΤΤερσάρχης καθυπ-
ενδοΰς οϋδέ τότε μέν τά των αΐτήσεων υπέρογκα Ιτερμάτωσε, συνε- 45 
χώρησε δ ' ουν δμως διά σουλτανικού γράμματος, δ φασιν οί Τούρκοι 
μουσούριον, δσους αν σχοίη των υπό την εκείνου άρχήν ύποποιήσασθαι 
άδεώς. ό δέ άναχωρήσας καί τό γράμμα τοις Τούρκοις καθυποδείξας 
τόν άμηραν έφέλκεται Άρσανήν καί έτέρους ουκ ολίγους, οι ληστεύε ι ν 
τά 'Ρωμαίων είώθασιν, ώς έν βραχεί καιρώ χιλιάδας όκτώ στρατεύ- 50 
ματος έφεπομένας λαχε ΐν δθεν τάς κατά Μαίανδρον επιών πόλεις ας 
μέν ομολογία χειρούμενος ήν, τινάς δέ καί άνθισταμένας παντοίως 
διέφθειρε, μάλιστα δέ τάς άλωνας έλυμαίνετο, δθεν καί καυσαλώνης 
έπεκέκλητο. 

Κατά δέ τούτου του μείρακος πολλοί μέν και άλλοι πολεμησείοντες 55 
απεστάλησαν, ουδείς δ ' έργάσασθαί τι εσχε νεανικό ν, άλλ' ύπενόστουν 
άπρακτοι δεδιότες, μή καταπροδοθεΐεν υπό των συνόντων έκείνοις 
'Ρωμαίων οία μάλιστα ρεπόντων είς τόν καθιστάμενον άρτι βασιλέως 
παϊδα καί βασιλέα ή άρχει ν αίρουμένων τόν βασιλεύοντα Ίσαάκιον. 
ού γαρ τοις πολλοίς ήδη και άγροτέροις ήσπάζετο καί ήν διά στόματος 60 
καί ονόματος καί θεώμενος έδόκει έπέραστος, άλλά καί τοις κατά τήν 
βασίλειο ν αύλήν διατρίβουσι και είδόσι μάλα επισταμένως ώς 'Αλέξιος 
ò του βασιλέως παις Μανουήλ πάλαι τόν βίον άπολέλοιπε τόν άνθρώ-
πινον είς θαϋμα ετίθετο, γινώσκουσι μέν τά όντα, τά | δέ καθ' ήδονήν 
σφίσιν είκάζουσι. 65 

VA = a, PW, RMDF = b 

36 σουλτδν R : σουλτάνος M 37 δή om. V άπώλετο άληθώς Bekk 
38 έαυτόν Α 39 συντίθησι Μ (κει)μένου όνόματι Ρρ° 40 τώ θυμώ VAW 
43 δρώντι: πράττοντι V: πράξαντι Β 46 όμως om. Ρ 47 μουσάριον A: fort, 
μουσούριον (arabice mansur) Grabler i. 1. 48 έκεΐθευ post άυαχωρήσας add. Ρ 
Bekk τοΟτο post γράμμα add. AW 49 Άρσαρήν V: Άρσανήν Β 50 του 
στρατεύματος W 51 έκείνω post έφεττομένας add. Ρ Bekk 54 έτπκέκλητο Α 
56 έργάσασθαί τι ϋσχε: είργάσατό τι Ρ Εσχε: ένίσχυσεν Μ 57 έκείνω VAPW 
59 βασιλεύοντα: βασιλέα Α 60 πολλοίς ήδη: χυδαίοι; μόνον Ρ 63 άπέλιπε V 
64 μή γινώσκουσι τά όντα V 64 δέ: δέ γε APPcW Bekk ήδονήν: όδόν R 

39 ττ) του κειμένου κλήσει b Bekk 
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Συν έτέροις δέ και ό του βασιλέως αδελφός 'Αλέξιος έξεισιν, δς καί 
ύστερον έβασίλευσεν. πλην καί ούτος κατ' ούδεμίαν μάχην συνεπλάκη 
τ ω Άλεξίψ, αλλ* ώς πλείστον άποσκηνούμενος έπισυνίστη μόνον τό 
λεϊπον της παροικίας, όπόσον γε εκείνω μή προσεχώρησε, και συνείχε 

70 τό διαρρέου καί μεταβαΐνου είς τον άναβεβιωκότα τοΰτον Άλέξιον. 
άλλ' ετι των πραγμάτων ούτως όντων ήωρημένων καί του μεν αεί 
εμπλατυνομένου τε καί κρατυνομένου, του δέ σεβαστοκράτορος ύπο-
φεύγοντος καί αγώνα τον ενώπιον ύποπτήσσοντος, λύει θεός τόν 
έμφύλιον πόλεμον καινοπρεπώς καί, ώς αυτός έπίσταται μόνος, έν άκαρεϊ · 

75 τόν γάρ Άλέξιον αύθις ύποστρέψαντα προς τά "Αρμαλα καί μετά πότον 
ύπνώττοντα άποσφάττει τις των ίερέων την αύτού παρακειμένην 
σπασάμενος μάχαιρα ν. ού την κεφαλήν άποκομισθεϊσαν άθρήσας ό 
σεβαστοκράτωρ 'Αλέξιος και της ξανθής άναλαμβάνων κόμης πολλάκις 
δια του ίππείου μύωπος ,,οΰ πάντη" εφασκεν ,,άμαθώς αί πόλεις τ ω 

80 άνθρώπω τούτω έπηκολούθησαν". 
'Αλλά τότε μεν ούτος τοιαύτην ετισε δίκην καί ών μεν έπλημμέλησεν 

έτέρως, Πέρσας μεν όπλίσας κατά 'Ρωμαίων, τούτων δ' αύ όπόσον 
ούτω προσερρύη καθ' ομοφύλου άγριάυας αίματος, και ών δέ παρ-
ώνησεν ό επάρατος είς τόν εν ταϊς έμαΐς Χώναις περιώνυμον νεών του 

85 αρχιστρατήγου των θείων καί | άΰλων τάξεων Μιχαήλ- εμίανε γαρ 
τό του θεοΰ πανάγιον σκήνωμα είσελθών μετά Περσών καί ήνείχετο 
καθορών ό άλάστωρ τά διά ψηφίδων ποικιλοχρόων του Χρίστου καί 
τών άγίων άχρειούμενα εκτυπα καί τόν ίερόν άνάσταθμον πελέκει καί 
λαξευτηρίορ καταρασσόμενον καί τήν παναγή καί θυωρόν βεβηλου-

90 μένην καί βαλλόμενη ν εραζε τράπεζαν. 
Ού πολλαις δέ ύστερον ήμέραις καί ετερός τις τήν αύτήν κλήσιν καί 

βασιλέα τόν αύτόν γεννήτορα ψευδωνύμως ύπεισιών κατά Παφλαγο-
νίαν έπεφάνη. και τινές μέν και τούτω έπαρχίαι προσκεχωρήκασι. 

76 άποσφάττει: paulo ante Epiphaniam a. 1193 

8 8 — 8 9 πελέκει — καταρασσόμενοι : cf. Ps. 73, 6 

VA = a, P W , R M D F = b 

6 7 — 7 0 πλήν — Άλέξιον suppl. P m « 68 ετπσυνίστησι V 69 λεϊπον: πλείστον 
W 71 ούτως om. Ρ 75 γάρ om. F πρός τ ά 'Αρμαλα: πρός τ ό φρούριον τήν 
Πισσήν AW Se: ές τήν Πίσσαν τό φρούριον Ρ : π ρ ό ς τ ά Ά ρ μ . els τήν ΠΙσσαντόφρ. 
Bekk πότον : πότμον Α 77 ol post άποκομισθεϊσαν add. APP cW Bekk 78 
πολλάκις om. Ρ 79 άμαθώς : άδεώς Μ 83 έιταρώνησεν V 84 ταίς έμαΐς om. 
V A W 86 τών Περσών V : τών Τούρκων Β 87 άλάστωρ P l r 88 Ικστηλα V 
άνάβαθμον V 89 καί om. Μ θυρωρόν R : θυρόν Μ βεβλημένην R 92 αύτοΟΜ 

6 7 — 7 0 πλήν — Άλέξιον om. b 72—73 ύποφεύγοντος —ύποπτήσσοντος : περί 
(ετι περί Ρ Bekk) συλλογήν έμπονουμένου (έκπονουμένου F Bekk) στρατεύματος Ρ b 
Bekk 7 3 — 7 4 τήν έμφύλιον μάχην Ρ b Bekk 87 άλάστωρ : έπάρατος b Bekk 
88 εκτυπα άχρειούμενα Ρ b Bekk Ιερόν : ίερόν καί θείον b Bekk 
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σταλείς δέ κατ' αύτοϋ ό σεβαστός Θεόδωρος ό ΧοΟμνος, χαρτουλάριος 
ών των ίττττοστάθμων, ήττησέ τε πόλεμον συγκροτήσας καΐ συνειληφώς 95 

'Επί τούτοις καί ό Χότζας Βασίλειος κατά τήυ άγχουρον Νικομη-
δεΟσι Ταρσίαν ανταρσία ν έμελέτησε καί προέβη μεν καί ή τούτου εφ' 
ίκανόν τυραννίς, συλληφθείς δέ καί αυτός άμαυρουται τούς οφθαλμούς 

Ούχ ούτοι δέ μόνον, άλλα καί άλλοι άλλοτε πάλιν καί πάλιν καί 
ούκ εστίν οσάκις ειπείν έπανέστησαν ή καί ώς σπαρτοί άνεδόθησαν 
γίγαντες, καν ώς πομφολυγώδη φυσήματα διάκενα, ώς ήν Ιδεΐν, άπ-
έπιπτόν τε καί διελύοντο. δ τε γάρ Κομνηνός Ίσαάκιος, ό του τυράννου 
Άνδρονίκου I άδελφιδοΟς, της φυλακής άποδράς καί τό μέγα τέμενος ίο 
εϊσιών άνασείειν τόν δχλον ώρμησε, συλληφθείς δέ καί άπαιωρηθείς καί 
βαρείαις έτάσεσιν υποβληθείς έπί τω τούς σννίστορας έκφήναι τής 
τυραννίδος τά έντός διεφθάρη καί άπεβίω την μετ' έκείνην. 

Καί ò Τατίκιος Κωνσταντίνος σύστρεμμα τεκτηνάμενος καί πεντα-
κόσιους έχων του έργου συλλήπτορας καί έφ' ίκανόν χρόνον τη πόλει is 
κρυπτόμενος καί λεληθώς καταμηνυθείς μικρω ύστερον έάλω καί τούς 
οφθαλμούς έξορώρυκτο. 

Καί ρακενδύτης δέ τις, έκ Κομνηνών ελκών τό γένος, τήν αύτήν τοις 
είρημένοις βαδίσας έκ τοΟ παραχρήμα συσχεθείς άπεστέρηται του 
φωτός. 20 

Των δέ συχνών τουτωνί έπαναστάσεων ήν μέν αίτιον και τό τόν 
Ίσαάκιον τήν βασιλείαν διακυβερναν μαλθακώτερον, ακριβώς πεπεισ-
μένον ώς έκ θεοϋ τό άρχειν έδέξατο καί παρ' έκείνου μόνου έστί φρου-
ρούμενος· πλειόνως δ ' έπτέρου τούς φιλάρχους εις παρρησίαν τε καί 
άπόστασιν τό τής βασιλείας άπραγμόνως έπιλαβέσθαι τόν αύτο- 25 
κράτορα. και ώς εί θελήσουσι, βασιλεύσουσιν, οί πλείους φρεναπατώ-
μενοι άτερ όπλων τοΤς κατ' εφεσιν πλειστάκις έπέβαλον, έκείνην άτρα-
πιτόν στείβοντες, ήν άνέωξεν ές λεωφόρον άντικρυς Ίσαάκιος, έσπέρας 
τόν Άγιοχριστοφορίτην άπεκτονώς καί τω Μεγίστω Νεω προσρυείς 
καί βασιλεύσας ές νέωτα, κακώς κρίνοντες καί διά τούτο κακώς πάσχοντες 30 

7—8 ώς —γίγαντες : cf. Nonn. Dion. 4, 421 sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

95—1 άπέκτεινεν συνειληφώς Bekk 3—4 Ταρσίαν — Ικανόν om. M 3 άνταρσίαν 
om. R 6 καί πάλιν om. W Kaltert. om. R 6—·7 καί ούκ 2στιν om. M 8—• 
22 καν — μαλθακώτερον suppl. in ras. ca. 90 litt, et mg. Ρ 8—9 ώς καί ήν Ιδεϊν 
άντέττπττον παραύτά V 9 τυράννου : βασιλέως APW : προβεβασιλευκότος Β 12 
τω om. Ρ 14 Ταττίκιος Bekk τεκτηνάμενος: ποιήσας V 17 Ιξώρυκτο V 18 
δέ om. VB 19 καί post βαδίσας add. Bekk 21 τό om. W 22 μαλακώτερον 
Bekk 23 τε post θεοϋ add. V μόνον W 27 καί άτερ V πολλάκις Ρ 29 ναώ VMB 

άπέκτεινεν. ι 

καί φρουρά παραδίδοται. 5 

3 μέν om. b 8—20 καν — φωτό$ om. b 
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καί άντί πορφυρίδος διπλοΐδα αισχύνης ένδι[δυσκόμενοι, ένιαχου δέ 
καί πορφύρεον Οάυατου υφιστάμενοι. 

Où yàp τό θείον φιΤίεϊ διά της αυτής ωσαύτως κινήσεως ή έφορμήσεως 
τά κατά τόν βίου μεθιστδν και διακυβερνδν πράγματα, άλλα τό ποικίλο ν 

35 παριστών της τοΟ παντός τοΟδε διεξαγωγής τε καί διοικήσεως άλλοτε 
άλλως τάς εξουσίας μεθαρμόζει καί μετατίθησι τάς άρχάς μηδέ τό λεπτό-
τατον Ιών της αύτοΟ χειρός εξωθεν. καί Φαραώ μέυ αύτοΐς τριστάταις 
τω άλίω βυθώ παραδίδωσιν· άλλον άπολαιμίζει μαχαίρα διά γυναικός, 
καί ταύτης καλλιπαρήου καί λευκωλένου· έτερον χερσί τών πολεμίων 

40 παραδούς τών τήδε μεθίστησιν. Ιστι δ ' δς τάς φρένας παρακοπείς καί 
λογισθείς ώσεί νεκρός darò καρδίας καί είς τέλος έπιλησθείς τών άρχείων 
μετ' έπιχαρμάτων έκκομίζεται καί ταφή παραπέμπεται κάκεϊθεν λεπτόν 
ύπηχών και ποθών τήν ήμέραν, ού τής άρχής άντεχόμενος, έδται καί 
ούτως φθινύθειν καί ώς άνδρών χείριστος καλώς άφίεται ΐεσθαι τήν ες 

45 θάνατον, πολλοί δέ μαλακω δαμέντες θανάτω προς τά έκείθεν ώς μύ-
σαντες έν ύπνω μετέβησαν, είσί δ ' οΐ καί ίππου χρεμετίσαντος τής 
βασιλείας επέβησαν. ολλος έξ άροτρου καί αύλακος τήν τήβενναν 
ήμφιάσατο και μειρακίσκος προβατεύς έξόπισθεν ληφθείς τών λοχευ-
ομένων θεόχριστος ώφθη βασιλεύς. καί τί άν τις διεξίη τά πάντα ή τά 

50 πλείονα, όπόσα ή πολύτροπος πρόνοια ποιεί καί μετασκευάζει κατά τό 
έκάστω τών άνθρώπων χρήσιμο ν; | 

Εύέμπτωτος δ ' ών ό βασιλεύς είς θυμό ν καί μεγάλα περί έαυτοϋ 
φανταζόμενος ούκ εκ μικρας μόνον παραρριφείσης λαβής, άλλά κάκ 
μόνης ύπονοίας ένίοτε καί τής παρά τίνων εισηγήσεως κακώς έτίθει 

55 πολλούς, τόν γαρ Κομνηνόν Άνδρόνικον (ήν δέ ούτος 'Αλεξίου παϊς, 
δν Βρυέννιος δ καϊσαρ καί "Αννα έγείνατο ή θυγάτηρ 'Αλεξίου του 

31 άντί — ένδιδυσκόμενοι : cf. Ps. 108, 29 32 πορφύρεον θάνατον : 
Horn. Ε 83; al. 36—37 μηδέ — Ιξωθεν: alludit ad Mat. 10, 29 sq. ; Luc. 12, 6 sq. ; 
21 ,18 37—38 καί — παραδίδωσιν : cf. Exod. 14, 27 sqq.; 1 5 , 4 38—39 άλ-
λον — λευκωλένου: cf. Idt. 13, 8 40—45 Ιστι —θάνατον: nescio, quem respiciat 
46—47 είσί — έπέβησαν: cf. Her. 3, 84—87; Nie. Or. 56, 24—25 47 έξ — αύλα-
κος: cf. Dion. Halic. 1 0 , 2 4 , 1 — 2 ; Nie. Or. 5 6 , 2 4 48—49 μειρακίσκος — βασι-
λεύς: cf. Ps. 77, 71; Nie. Or. 57, 28 

VA = a, PW, RMDF = b 

31 διπλοίδας M έν-
δεδυσκόμενοι R 34 βίοτον cum Wb ser. A 37 έαυτοϋ Ρ Bekk τριστάται; : 
στρατιώταΐζ RMDF Bekk 38 διά om. V : hab. Β 41 ώσεί νεκρός καί άπό 
καρδίας έτπλησθείς VAW άρχείων: αγίων W 42 έτπταγμάτων F παραδί-
δοται VWB λειττόν : λοιπόν Α 44 ούτος VR : ούτω Ρ Bekk είς AW 46 
καί om. Ρ 47 άπέβησαν W 48 λογχευομένων P a c R 49 διεξίοι Ρ: διεξήει 
WRMDF 50 πλείω V 52 ó : ούτος ό Ρ αύτοΰ Μ 53 παραρριφθείσης 
Μ 56 έγείναντο ARM Sc 

34 βίοτον W b Bekk 44 κακώς post ΐεσθαι add. b Bekk 46 του ίπιτου Ρ b 
Bekk 48 ήμφιέσατο b Bekk 55 τόν : τόν τε Ρ b Bekk 
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πρώτως εκ Κομνηνών βασιλεύσαντος) έν τ ω χειρίζειν την Θεσσαλονι-
κέων άρχήν, είσηγησαμένου τινός της βασιλεία«; έραν και κοινολογεΐσθαι 
ττερί του έργου τ ω πρώην σεβαστοκράτορι Άλεξίω τ ω σκοτίω υΐω 
του αυτοκράτορος Μανουήλ κατά τήνΔράμαν τότε διάγοντι, ευθύς του 60 
συλληφθήναι κρίνει άξιον, οί μέν ου ν εις τοϋτο άποσταλέντες ώς έν-
έτυχον Άνδρονίκω προς βασιλέα έπανιόντι, ουδέν ών ώρίσθησαν 
διοπτεπράχασι δέον κρίναντες μη προσοβήσαι τό θήραμα έκόντως, ώς 
δίδωσιν όρδν, καθάπερ είς γολεάγραν την Κωνσταντινούπολιν είσιόν 
και έγγίζον τ ω προθεμένω συλλαβεΤν. όφθείς δέ τ ω βασιλεϊ Ίσαακίω 65 
'Ανδρόνικος είς άπιστίαν ευθύς όνειδίζεται. κάκείνου τους ελέγχους 
άπαιτήσαντος, σχήμα μόνον διαιτήσεως τά της δίκης έδέξατο. τό δ ' 
έκ τούτου έξ έρήμης συσχεθείς 'Ανδρόνικος είς φυλακήν απάγεται, μετά 
μικρόν δέ και τάς κόρας έκκόπτεται. 

Συλλαμβάνεται δέ και ó συνίστωρ είναι τούτω της βασιλείας λεγό- 70 
μένος 'Αλέξιος καΐ κείρεται εις μονάζοντα, | ημών ύπουργησάντων τ ω 
έργω, καθ' έν τών σεμνείων, ά συχνά είσι καί ψυχών πάντα σωτήρια 
κατά τό όρος τον Παπύκιον, περί ou καί ειπείν ούκ ολίγα δυνάμενος 
βραχέων μεμνήσομαι. 

Ού γαρ ήν μόνον εύμήκης καί ανδρείος καί πλήρης συνέσεως, πατρώ- 75 
ζων την όψιν ακριβώς τάς τε χείρας ακμαίος και τούς ώμους κατ' εκείνον 
ύπερθεν εχων ευρέας, άλλα καί ώς έπίπαν μείλιχος καί εύέντευκτος. 
πρός à καί ό πολύτλας 'Ανδρόνικος άπιδών την οΐκείαν θυγατέρα 
Είρήνην έμνήστευσε τ ω άνδρί κρίνας καί παρανόμους γάμους τετελε-
κέναι, εί μέλλει μόνον 'Αλέξιος τοΤς γνησιωτέροις εκείνω συγγενέσιν 80 
έγγράφεσθαι, όθεν πλειόνως τούτω ήπερ τοις υίεΟσι προσέκειτο πρό-
τερον καί της βασιλείας έμελέτα καταλείψειν διάδοχον. μεταβουλευσά-

76—77 TOUS — εύρέας : cf. Horn. Γ 210. 227; Ν 75 82—83 μεταβουλευσάμενος — 
άνθείλετο : cf. Eust. 52, 5—9 

VA = a, PW, RMDF = b 

57—69 έν — έκκόπτεται suppl. i. r. 40 litt, et mg. Ρ 59 σκο-
τίω om. APW: νόθω Β Bekk 60 Δράμα W 65 τω alt. om. Bekk 66 
ές A όνειδίζεται etiam Β : ώνειδίζετο V 67 αΐτήσαυτος V δίκης: νίκη? W 
67—68 τό δ" έκ: έκ δέ W 68 έρημου AP Bekk 71—72 τό ëpyov R 73 
τό Ποατ. W καί om. Ρ ούκ όλίγα ειπείν Bekk 74 βραχέα Bekk 75 
πατρίζων Bekk 75—76 πατρώζων — άκριβώς suppl. P m e 76—77 καί — έχων 
i. r. 20 litt. Ρ 77 εύέντεγκτος A : εύέντεκτος RMD a c F 79 Είρήνην έαυτώ έμνη-
στεύσατο κρίνας Μ γάμους om. V 80 ε! μέλλει : άμέλει W R έκεΐνου Μ 

57—68 έν — τούτου om. b : 
suppl. Dme 68—69 έξ έρήμης συσχών μετά μικρόν καί τάς κόρας τούτου έξέκοψε b 
70—71 συλλαμβάνεται — κείρεται : καί τόν συνίστορα δέ τούτω της βασιλείας λεγό-
μενον (είναι add. Ρ Bekk) Άλέξιον, τόν της Κομνηνής Θεοδώρας υΐόν (τόν — ulóv: δν 
έκ νοθείας ó βασιλεύς έγείνατο Μανουήλ Ρ), άποκείρει (άπέκειρεν Ρ) Ρ b Bekk 72—73 
τών — Παπύκιον : τών έν τφ Παπυκίφ (τ. Π. : αύτώ ΓΤαιτυκείω R) σεμνείων Ρ b Bekk 
75—76 -ττατρώζων — άκριβώς et κατ' έκεΐνον om. b 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:18



426 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 557/8/9 

μένος δ' ύστερον τόν uiòv 'Ιωάννην άνθείλετο, είρηκώς προς ούς αν-
έπτυσσε τά των βουλευμάτων απόρρητα μη έξ άλφα εις άλφα την 

85 βασιλείαν μέλλει ν μεταπεσείν, αλλά τ ω ιώτα μάλλον προσρέπειν καί 
είς τούτο θεόθεν συνάγεσθαι. δμα δέ τή μεταθέσει της γνώμης, ήν 
είχεν έπ' Άλεξίω 'Ανδρόνικος, καί της συντονίας του φίλτρου ύττέληξέν-
ου γάρ ώς συμφυής έτι περιεσπούδαστο καί όμόψυχος ό 'Αλέξιος, αλλ' 
ώς φιλτάτη θυγατρί συνοικώ ν δι' αίδοϋς μόνον ήγετο καί τιμής, μετά 

90 δέ τινα καιρόν καί τούτον άπεξένωσε του φωτός, τήν δ' αΐτίαν προ-
ειπόντες εχομεν. 

'Ανακληθείς δέ | μετά ταϋτα προς του βασιλέως Ίσαακίου και άττό 
σεβαστοκράτορος είς καίσαρα ύποποδισθείς, ώς εξόν οί, τά άρχεΐα 
έξέκλινε καί τήν καθ' έαυτόν έδίωκε βίωσιν, πλήν οϋδ' οϋτως τον άλυπον 

95 εκίχησε βίοτον. 
ι Τότε δ' ουν τήν επί τά χείρω ετι μάλλον τών πραγμάτων εχων 

φοράν καί μετάβασιν καί μέλλων μή εκών άποθρίξασθαι ούχ ένα ήτησεν 
άρτο ν καί σπόγγο ν καί κίθαριν κατά πάλαι τινά της τύχης πειραθέντα 
σκληρδς καί αγνώμονος, ώς εχων έν ώ τό του σώματος εντενεϊ βάρβιτον, 

5 χαλαρόν τή τών σιτίων κενώσει γενόμενον, ύποψήλη τά οικεία καθ' 
αυτόν δυσπραγήματα, συνερίθω τή κιθάρα χρώμενος, τω δέ σπόγγω 
άποψήση τά τών δακρύων άποκρουνίσματα, όπερ ώς εκ πέτρης γλα-
φυρής τών ομμάτων εκείνου άπελείβετο, άλλά πράως ήνεγκε τά συμ-
πίπτοντα, μή καταστενάζων τής προνοίας, μηδ' ές τό τής τύχης άστατον 

ίο καί παλίνστροφον άπολύων τά καθ' ήμας, τήν δέ τών προσόντων έκείνοο 
άφαίρεσιν ώς ούδέ κτήσιν άλλος τις έλελόγιστο. 

' Επεί δέ τής Δράμας άπάραντες εις Μοσυνόπολιν άφικόμεθα καί τω 
Παπυκίω προσβαίνειν έμέλλομεν, ώς άν τά τών μοναχών προσταχθέν 
ούτω τελέσωμεν έπ' αύτφ, τότε πεπονθώς τι άνθρώπινον επί συν-

15 νοίας ήν καί ύπεγνοφοΟτο τό πρόσωπον διοίσειν ούκ | εχων τά ενδοθεν 

90 ττροΕίττόντες εχομεν: ρ. 309, 20 sqq. 2 ούχ etc.: τόν Γελίμαρα λέγει Ρ " « ; cf. 
Procop. Bell. Vand. 2, 6, 30—33 4 τό — βάρβιτον: cf. Nie. Or. 18, 2 7 έκ — 
γλαφυρή;: cf. Horn. Β 88 

VAP (ab 12 siç) = a, Ρ (usque ad 12) W, RMDF = b 

83 άνέιττυσε F άλφα alt. : AF 85 μέλλειν om. F Bekk 86 μάλλον post τούτο add. 
Bekk 90 δ ' : δέ R 93 is D ύποδεθείς Bekk 94 Ιξέκλιναν A 95 βίον Bekk 
1 μάλλον ετι V τών om. W 1—2 τών πραγμάτων δυσττραγών μετάβασιν Ρ 
2 μή : μέν Α : ούχ Ρ 3 κιθάραν Bekk 4 αγνώμονος : άρτον μέν Bekk έντενεϊ : 
έντελεϊ AW : έκτενεϊ Bekk 5 χαλαρόν : χλιαρόν R : χαλαραν Μ σιτέων F γινό-
μενον AW 6 έαυτόν Ρ Bekk 7 άπερ : ώσττερ W ττέτραζ VP Bekk 8 έλείβε-
το VAW 9 sis D H άλλοςτΐζ: έτερο5 Ρ 12 δ ' έκ τή5 Ρ Bekk έν ή τουτονί 
συνειλήφειμεν post άπάραντεζ add. Ρ Bekk 13 trpoßaivsiv APW προσταχθέντα 
R : om. F 14 τι om. R 15 ένδοθι A 

93 d>s έξόν ol: ώ5 είχε Ρ b Bekk 15 ένδον Ρ b Bekk 
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θλίβουτα. έγκειμένου δέ μου και την αΐτίαν ττυυθανομέυου τής έξάπινα 
μεταβολής, ,,οΰ τό σχήμά" φησιν, ,,ώ λωστε, δέδια (τί γάρ το δια-
θροοΟν εχει των χρωμάτων ή αμειψις;), αλλά τά επί τω σχήματι πεφρι-
κώς εϊμι επαγγέλματα καί τό μή εΰθετον εις την των ουρανών είναι 
όπωσοϋν βασιλείαν τόν βαλόντα χείρα έπ' άροτρον καί μεταστραφέντα 20 
φρενοβλαβώς". 

Καί ό μέν τοσαϋτ' είπών, καί άλλως ών αποφθεγματικός, ουχ 
έκοντί τό κατά Xpicrròv ύπέδυ τριβώνιον μηδ' άκροις ώσί τά έπαδόμενα 
ενηχούμενος, μόνον δ' εν χρω κουρίας ό άκερσεκόμης γενόμενος καί 
μετονομασθείς 'Αθανάσιος, θαυμάσαι δ' αν τις εκείνο, μηδέ τυχαίως 25 
εΐπη συμβήναι· εκ γάρ άπασών των κατά τόνΓίαπύκιον μονών εκείνην 
κατοικείν ήρετίσατο, καθ' ην ό πρωτοστράτωρ πρώην 'Αλέξιος την 
κοσμικήν άπεκείρατο τρίχα παρά του βασιλέως συλληφθείς Μανουήλ 
δι' αΐτίαν μέν οΰδ' δλως πρόδηλον, ώς εν τοις περί τούτου εϊπομεν 
λόγοις, δτι δ' έβεβρίθει πλούτω πολυταλάντω καί ην ίκανός βουλεύ- 30 
σασθαι καί καταπράξασθαι περιδέξιος· την γάρ έκ των πατρικών 
όμφάκων προς τους υίεϊς μεταρρέουσαν αίμωδίαν καί ό Κομνηνός ούτος 
'Αλέξιος, ώς εοικε, παθειν κατακέκριτο. 

Ά λ λ ' οΰπω τρεις μήνες παρίππευσαν, και βασιλεύς αύτόν εκείθεν 
άνακαλεσάμενος πάλιν εδειξεν εξ ών εδρασε μή σύυ λόγω τάς οικείας 35 
πράξεις ποιεΐσθαι καί δια τοΟτο χαίρειν ταϊς άγχι|στρόφοις μετα-
βολαΐς κατά τόν τής Αυλίδος παλιρρόθιον πορθμό ν · παραλαμβάνων 
γάρ τόν Άλέξιον σύσσιτον νώτοισι διηνεκέσι κρεών γέραιρε, ώς 'Αγα-
μέμνων πάλαι τόν Αΐαντα, καί ενάγων προς την τών προκειμένων 
εδεσμάτων άνυπόστολον εφαψιν ,,φάγε, καθηγούμενε" πολλάκις έπ- 40 
έλεγεν. 

19—20 τό — μεταστραφέντα: cf. Luc. 9, 62 23 ακροις ώσ(: cf. ρ. 129, 39 24 έν 
χρφ κουρίας : cf. Lucían. Fugit. 27 29 ειπομεν: p. 143, 65 sqq. 31—32 την — 
αίμωδίαν: cf. 1er. 38 (31), 29; Εζ. 18, 2 37 κατά —πορθμών: cf. prov. άνθρωπος 
Εύριπο; Diogen. 3, 39; infra p. 610, 90 38—39 ώζ — Αΐαντα: cf. Horn. Η 321 sq. 

VAP = a, W, RMDF = b 

17 τό διαθροοϋν: καί διαθροεΐν Ρ 
18 χρωμάτων: Ιματίων Ρ 19 τών ουρανών: ούράνιον Ρ 22 τοσαΰτα DF Bekk 
ΟποφθεγμοΓΓίκόζ W 24 άκειρεκόμη$ V 25 εκείνω ΑΡ 26 είττοι AD τό 
ΤΤαττύκιον WD Bekk 27 πρώην om. Bekk πρ. 'Αλέξιο; om. APW Άλέξιοζ 
πρώην D 29 ούδαμώξ APW Bekk ήδετο post où5' δλωζ add. D 30 
Ινεβρίθει V 33 κατεκέκριτο D 35 πάλιν om. APW Bekk 37 πολυρρόθιον 
Ρ Bekk 38 νώτοις Ρ Bekk γέραιρε κρεών AP Bekk 40 έλεγεν W 

17 φησί "(φησιν" ώ Ρ Bekk) φίλτατε άνδρών P b Bekk 20 στραφέντα b Bekk 
25—41 θαυμάσαι —έπέλεγεν om. b: suppl. Dme 
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Ού τον Άλέξιον δέ (μόνον) και τον Άνδρόνικον ούτως διέθετο, 
άλλά και Κωνσταντινον τον Άσπιέτην, υπερφθεγξάμενον του στρατεύ-
ματος, ou ηγεμόνευε τον κατά των Βλάχων μετιών πόλεμον, καΐ φήσαντα 
μόνον ώς οΰ φέρειν εχουσιν οί στρατιώται λιμω καί Βλάχοις διαμιλλδ-
σθαι, δυσί δυσαπαντήτοις κακοϊς, άλλά χρεών αύτοϊς παρασχεθήναι 
τά έπέτεια σιτηρέσια, τον θυμό ν έκκόψαι μή δυνηθείς κατέσχε τε αύτίκα 
μεταστήσας της αρχηγίας καί του φωτός των ομμάτων έστέρησεν, 
άναταράττειν ύποπτεύσας τον άνδρα την στρατιάν τω της ύπερηγο-
ρίας ττροσχήματι. 

Ό δέ τοΟ Κομνηνού Άνδρονίκου υίός, δν προσεχώς είρήκειμεν, ούκ 
οίδ' είτε της πατρικής αποστασίας άναπληρώσαι τό μέτρον βουλόμενος, 
εϊτε τω τεκόντι έπαμϋναι προθέμενος, πρόσεισι μετά βραχύ της του 
πατρός πηρώσεως τω Μεγίστω Ναω, ποθών εκείθεν εις βασιλείαν άν-
αρπασθήναι καί άναρρηθήναι προς του συνειλεγμένου λεώ. αλλ' οΰττω 
τοΤς συνελθοΟσι κατά τό τέμενος ό τρόπος εγνωστο, καθ' δν έκεΐσε 
είσέδραμε, καί χειροϋται ώς άποστάς καί στέ-1 ρεται του φωτός, μή 
ταϊς των προεισιόντων καί των κατά σκοπόν άποπεσόντων ποιναϊς 
παιδευθείς. καί δέον άλλον τινά είναι τόν ύστατα τιμωρούμενον ώς 
βασιλείας έρωντα καί τω τεμένει προσιόντα, ούτος έπισφράγισμά τι 
καί τελευτή γέγονε των άποστατών· οϋ γάρ εκτοτέ τις τήν αυτήν 
βαδίσαι προέθετο. 

Ώς δέ τά κατά δύσιν χειρόνως είχον άεί καί οί Βλάχοι ληϊζόμενοι 
μετά Κομάνων καί δηουντες τήν ύπό 'Ρωμαίους έπήεσαν συνεχώς, 
Ιξεισιν αύθις ó βασιλεύς κατ' αυτών, καί δή τήν Άγχίαλον παραλλάξας 
έκ περιελεύσεως τόν ΑΤμον είσεισι. μηδέν τι δ ' εχων παρουσίας βασιλέως 
άξιον διαπράξασθαι δυσί μησί τήν έκστρατείαν άφώρισε. τά γάρ εκεϊσε 
φρούρια καί πολίχνια ίσχυροτέραν της προτέρας εύρε περιβεβλημένα 
Ισχύν καί τείχεσι νεοδμήτοις καί άρτιστεφέσι προσδιειλημμένα βάρεσι 

65 Ιξεισιν: a. 1190 an 1191? aestate, cf. van Dieten, Nik. Chon. Erläuterungen etc., 
p. 62 sqq. 

51 είρήκειμεν: p. 424, 55—69 52 TT¡S — μέτρου: cf. Mat. 23, 32 65 Ιξεισιν: hue 
pertinet Nie. Or. 3, 5 sqq. 67—69 τά — βάρεσι: cf. Nie. Or. 4, 13—15 

VAP = a, W, RMDF = b 
42 μόνον addi di ούτος Vac : 

ούτω VP" AD Sc Bekk εθετο Ρ Ίσαάκιοζ post διέθετο add. APW Sc Bekk 44 
Βλάχων: Βλαχέρνων R έτπών W 45 oî στρατιωται om. V: hab. Β: στρα-
τευόμενοι AW 52 διοατληρώσαι V : ιτληρώσαι Β 55 ήν δέ έορτή post λεώ add. 
Β Bekk 58 προσιόντων PD Bekk των alt. : tots AP 59 ΰστατον V 65 
'Αγχιάλου R: Άγχέλους Μ 66 δ ' om. W 67 τά γάρ om. Α 68 πολλω 
post Ισχυροτέραν add. APW Bekk τή$ om. Α προτέρας : δευτέοας W περι-
βεβλημένα εδρεν V 68—69 ίσχύν περιβεβλημένα Α 69 θεοδμήτοΐΐ Μ 

51—62 ό —προέθετο om. b: suppl Dme 66 δέ τι Ρ b Bekk 
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καί τούς εξωθεν άμυυομένους ώσεί καί έλάφους έττΐ τά υψηλά τούς πόδας 70 
ίστώντας καί δίκην αίγάγρων κρημνοβατούντας καί την είς χείρας 
συμπλοκήν άλυσκάζοντας. τό δέ καί Σκυθών έπιδρομήν ύφορδσθαι του 
αυτοκράτορα (ή ν yàp ό καιρός είς την τού|των περαίωσιν ούκ άνάρ-
σιος) όξεϊαν την εκείθεν ήνόγκασε ποιήσαι μετάβασιν. 

ΟΰκοΟν μη δι' έκείνης άναχωρήσειν προθέμενος, δι' ής είσελήλυθεν, 75 
άλλ' έπιτομωτέραν άλλη υ μεταλλεύων καί ην τέμνων είς Βερόην διά 
των εκεϊσε τεμττώυ ύποκαταβήσεται, τό τε ττλεϊον απώλεσε του στρα-
τεύματος και αυτός, εϊ μη Κύριος ήν εν αύτω, τω αδη παρφκησεν αν. 
δέον yàp διά της εύρυνομένης ένιαχοϋ καί ένδιδούσης ίκανώς ένιππά-
σασθαι πορευθήναι, τρυμαλια δυσβάτων χωρίων καί ορεινών αύλώνι 80 
παρόδων παρενέβυσεν έαυτόν καί την στρατιάν. παρέρρει δέ κατά 
τον εκεί χώρον καί ύδάτιον έκ χειμάρρου. 

Προήγον μέν ουν ό πρωτοστράτωρ Μανουήλ ó Καμύτζης καί ó 
Κομνηνός Ίσαάκιος, ό του ύστερον βασιλεύσαντος 'Αλεξίου γαμβρός 
επί θυγατρί, ώπισθοφυλάκει δέ ό σεβαστοκράτωρ 'Ιωάννης ό Δούκας, 85 
ό προς πατρός θείος τοϋ βασιλέως, τό δέ μέσον έπεΐχε της φάλαγγος, ής 
έπίπροσθεν ώδευε τά σκευοφόρα καί τό έπόμενον εξω τάξεως ύπηρετικόν, 
αύτός τε ό βασιλεύς Ίσαάκιος καί ό τούτου αύτάδελφος ό σεβαστοκράτωρ 
'Αλέξιος, οί δέ βάρβαροι παρ' έκάτερα της στενής έκείνης παρόδου 
φαινόμενοι δήλοι ήσαν άεί τι τελέσοντες δεινόν. 90 

Τά μέν ουν προπορευθέντα στρατεύματα παρήλθοσαν άμαχεί, μή-
πω τών Βλάχων άπηντηκότων κατά τά στενά της όδοΟ, καί άλλως δέ 
κρινόντων έπιεικώς ώφέλιμον τούς πρώ|τως παριόντας άναιμωτί τάς 
άκρας ύπερβαλείν, τω δέ μέσω συνεπιστήναι καί προσαράξαι σφδς τής 
φάλαγγος, καθ' δ πάρεστι βασιλεύς καί ή τούτου θεραπεία καί όπόσον 95 

73 ούκ άνάρσιοζ: i. e. post aestatem, vide ibid. p. 76 n. 96 

70—71 έπΐ — Ιστώνταζ: cf. Ps. 17, 34 78 εϊ — δν: cf. Ps. 93, 17 

VAP = a, W, R M D F = b 

70 τά om. AW 71 μέν post τήν ex b add. Bekk 73 γάρ: γαρ καί Bekk ούκ 
om. A 76 (μετα)λλεύων P ^ ώ; post τέμνων add. R Βερρόην R D F (Bekk) 
78 καί ei . . . αύτφ, καί αυτό; Bekk 79 ένιππάζεσθαι Ρ Bekk 80 ό δέ ante 
τρυμαλιςί add. Ρ Bekk 81 παρέβυσεν Ρ 82 έκεΐσε V R καί om. D F 90 
τελέσοντες: έργασόμενοι Ρ 91 προωδευκότα Ρ στρατεύματα om. Bekk 93 
ώφέλιμα Μ 93—94 άναιμωτΐ καί ύπερβάλλειν τάς δκρας V 94 προσεπιστήναι 
V : συυεπιστήσαι W 

71 αίγων Ρ b Bekk 71—72 τήν — συμπλοκήν: την μέν 'Ρωμαίων ('Ρωμ. om. Μ) 
συμπλοκήν b 76 μέταλλων b Bekk 80—81 παρόδων αύλώνι Ρ b Bekk 93 
πρώτους b Bekk 
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αΰτώ κατά γένος επίσημου προσεφέπεται. καί ούκ έψεύσθησαν των 
κατά σκοπόν. επειδή γαρ προυχώρησεν ές πολύ του χαλεποί/ εκείνου 
τόπου καί μηδαμή διάφευξιν έχοντος ó αυτοκράτωρ, οί βάρβαροι 
τηνικαϋτα μεθ' ότι πλείστου όμάδου έπέθεντο. αλλ' ούδ' οί του πεζικού 
'Ρωμαϊκού στρατεύματος έπί τούτοις ήμέλουν, άλλα καί αύτοί μή 
έγκυκλωθήναι οττεύδοντες προς τό αναντες έφορμώντες του χώρου 
άνέστελλον, εί καί πονήρως μάλα και επικινδύνως, τους ύποκατιόντας 
των άκρωρειών. ώς δ' έβιάζοντο τω πλήθει καί τοις έπικυλιομένοις 
λίθοις κακώς επασχον, ένεδίδοσαν είς τροπήν, πλην υφειμένως καί τότε 
ούδ' ύπεράγαν, καί τούτο ούκ επί πολύ· τό yàp αεί τι τούς άλλοθρόους 
πλεονεκτεΐν, έπιβρίθοντάς τε καί κατά πλείονας έγκειμένους, έπικατ-
έβαλέ σφας άκόσμως τη στρατιά. 

Τό δ' άπό τοϋδε συγχύσεως γενομένης και πάντων σώζειν εαυτούς 
προθεμένων, ώς Θρέμματα κατακλεισθέντα σήκω κατήκιζον οί πολέμιοι 
τόν έπικαταλαμβανόμενον καί άεί τον έν χερσίν εκτεινον. άμύνων δέ 
ουδείς ήν, ούδ' ήδύνατο. βασιλεύς δέ αύτός, ώς εν άρκυσι μέσος ληφθείς, 
πολλάκις μεν άπώσασθαι τό καθ' αύτόν έπιόν άπεπειράσατο βάρβαρον, 
σύν δέ I τω μηδέν άνύειν καί τόν της κεφαλής άπεβάλετο κάσιν. πολλών 
δέ καί κρατίστων συνειλεγμένων περί αύτόν καί πολλά μέν άνηρηκότων 
ύποζύγια, ώς δέ φασι και στρατιώτας 'Ρωμαίους, όπόσοι τή παρόδω 
δια τήν συμπίλησιν προσίσταντο, ούτως αύτω ή έξοδος διηυμάριστο 
καί σέσωστο μόνος άπολωλότων πολλών, καί ó μέν τοις προηγησα-
μένοις συναφθείς τάγμασιν εθυε σώστρα Δαυιτικώς τω έπί τήν κεφαλήν 
αύτοϋ κατά τόν τότε πόλεμον έπισκιάσαντι σωτήρι θεώ · ó δέ σεβαστο-
κράτωρ ό Δούκας μή βατά καθορών τα έν όψεσιν άλλη ν έβάδισεν άγα-
θοΟ τίνος ήγεμόνος εύπορήσας, δν του κατ' αύτόν τις στρατεύματος, 
Λιτοβόης τούνομα, εκ του τών βαρβάρων τάγματος προσδιαλεξάμενος 
έπεσπάσατο, καί δΓ έκείνης άπείρατος εξήλθε κάκου. 

Βασιλεύς δέ διά τοϋ λεγομένου Κρηνοϋ προς τήν Βερόην άποσω-
θείς εύρε τήν προεξελθοϋσαν οαταθώς στρατιάν ούκ αγαθά φανταζο-

23—24 τώ — 6εώ: cf. Ps. 139, 8 

VAP = a, W, RMDF = b 

1 προσέττεται V 2 sis DF Bekk 3 μηδαμοΰ M 4 ούδ' ot : οϋ διά R 7 eï: τόν 
R 8 βαρβάρους post άκρωρειων add. Ρ Bekk 9 ot 'Ρωμαίοι post κακώς add. 
Ρ Bekk επασχον κακώς A 10 άλλοτρίους R 14 κατακλεισθέντας R κατά 
σηκώ κλεισθέντα W 14—15 κατήκιζον αυτούς οί πολέμιοι καί άεί Ρ 16 λη-
φθείς: όφθείς W 17 κατ' αυτόν Ρ 18 της ora. W 19 καί pr. om. V 21 
αύτών Α ηύμάριστο AW 24 σωτηρι om. Ρ Bekk 25 όρων τά Ιμπροσθεν 
Ρ 27 διαλεξάμενος Ρ 28 άπείρατος: άθιγής PW 29 Κρίνου V Βερρόην 
RFPC (Bekk) 30 άπαθη V 

15 τόν alt. : τούς b Bekk 
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μένη ν περί αύτοϋ· διεθρυλλεΐτο γάρ ώς και αυτός τω λοιπώ συναπολώλει 
στρατεύματι. διά yoöv το της φήμης άγνωμον ολίγας ημέρας τοις 
εκεί που προσδιατρίψας μέρεσι προς την των πόλεων έπάνεισι βασιλίδα, 
ή μέντοι απευκταία περί του κρατούντος αδουσα φήμη ΰφ' ετέρας 
αγγελίας παρευδοκίμητο, ην πτερώσας ό βασιλεύς άφήκε κατά τον 35 
Καρχηδόνιον "Αννωνα τάς | πόλεις επιοί/σαν νικητή ν διαγορεύειν 
αυτόν, αλλ' ούτε "Αννων έπί πολύ ώνατο της των ωδικών ορνίθων 
συλλογής, οΰς μετά το διδαχθήναι διά μειρακυλλίων ώς ,,ό "Αννων 
θεός", ενδελεχώς παρακαθημένων αύτοίς καί τοΟτο υποβαλλόντων άεί 
μάθημα, διαφήκεν άλλοσε άλλον, ώς άπανταχη διαρρεύση τό ύπέρ 40 
αύτοϋ τών ορνίθων μέλος· λύσαντες γάρ τό πτερόν ούκέτι "Αννων 
ήδον θεός, αλλά τά τών ορνίθων και πάλιν εμουσούργουν ώς πρότερο ν 
ούτε βασιλεύς ές μακρόν τής εύαγγέλου φήμης άπέλαυσεν· ή γάρ πτώσις 
πολυάνθρωπος γενομένη τάς πόλεις επιστεναχούσας έδείκνυ και τούς 
αγρούς κώμον κωμάζοντας άγριον. 45 

ΕΙσιών δε τήν τών πόλεων άρχουσα υ ύπεχάλασέ τι μικρόν τής 
οφρύος καί ήν έπί τοις συμβεβηκόσι τούτοις δακνόμενος. πρώην δέ 
ούχ ούτως διέκειτο, άλλ' άτταίρων κατά βαρβάρων τά προφητικά 
εκείνα είς εαυτόν έφελκόμενος ρήματα ωετο εν εύφροσύνη εξελεύσεσθαι 
καί εν χαρά είσελεύσεσθαι καί ώς τά όρη και οι βουνοί έξαλοΰνται 50 
προσδεχόμενα αύτόν εν χαρα και πάντα τά ξύλα τοΟ δρυμού επι-
κροτήσει τοΤς κλάδοις καί άντί στοιβής άναβήσεται κυπάρισσος, άντί 
δέ κονύζης άναβήσεται μυρρίνη, έπεί και άλλοκότοις δόξαις περί 
έαυτοϋ συγ | κεκρότητο. καί πολλάκις τά έν μυχώ καρδίας επηλυγα-
ζόμενα εξαγγέλλω ν έφθέγγετο μή διά τά κοινώς ύφ* ημών ήμαρτημένα καί 55 
θεοϋ κρίσιν πάντας καταλιπεϊν βαρυνθήναι τό ους Κυρίου του μή άκούειν 

3 5 — 3 6 κατά — "Αννωνα: cf. Aelian. Var. Hist. 14, 30 4 9 — 5 3 έν — μυρρίνη: cf. 
Is. 55, 12 sq.; Nie. Or. 5 , 8 5 6 — 5 7 βαρυνθήναι—ημών: cf. Zach. 7 , 1 1 (sensu 
mutato) 

V A P = a, W, R M D F = b 

31 έαυτοϋ 
Bekk 32 ó βασιλεύς post áyv. add. Bekk 3 2 — 3 3 τοΐξ — μέρεσι: περίτά (τά: 
τήν V) έκΕΪTrou διατρίψας V A W 33 έκεί που: έκεϊσε R K 34 αδουσα om. Ρ 35 
τταρηυδοκίμητο A W Bekk κατά: διά W 36 Καρκηδόνιον Μ 37 άπώνατο Ρ Bekk 
φδικών: αδίκων Μ 3 7 — 3 8 τή . . . συλλογή Α φδικών ορνίθων συλλογή s : φιλο-
μούσων ορνίθων ώδήξ Ρ 38 δια μειρακυλλίων: ϋπό τταιδαρίων Ρ ô o m . Bekk 40 
άλλον: άλλο V ώς : καί W 4 2 έμοσούργουν V 43 οΟτε μην ò βασ. Ρ Bekk 
εύαγγελίου R : άγγέλου Α 45 κωματίζονταξ Μ 48 ούτω Bekk 49 έ αυτούς Μ 
50 έν χαρφ: μετάχαρμονηξ Ρ Bekk 51 ιτροσδεχόμενοι A W R M D F Bekk τά om. 
Ρ 52 κυττάριττος V 53 κνύζης FP° Bekk μυρσίνη R M B 56 τό θεοϋ Bekk 

3 6 — 3 7 αυτόν ante διαγορεύειν (άναγορεύειν Bekk) transp. Ρ b Bekk, non vero Ν 
(deest Κ ) 49 μικρού post έαυτόν add. b 55 έξαγγέλλων etiam Ν (deest Κ ) : 
έκφέρων M D F Bekk: έκφεύγων R 
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ημών και τταραδοθή ναι ή μας εϊς μαστίγωσι ν λαώ μωρώ καΐ ουχί σοφώ, αλλά 
τίνοντας δίκηυ τοΟ όττίσω 'Αλεξίου του Βρανδ πορευθηναι άποστασίαν 
κατ' αυτου νοσήσαντος τοιούτοις έκδεδόσθαι τους προνομευομένους 

60 κακοϊς. 
Ώ των του πονηρού σκεμμάτωυ τε καί ύφηγημάτων, εΐ ούτω τινές 

ύπειλήφασιν ώς ευσεβών μυριάδας της όποιασοϋν υπό τίνος αυτών 
παροινήσεως αντάλλαγμα καί άντίψυχον εκδίδωσιν ό θεός συγκινη-
Θείσιν εθνεσι καί ώς πρόβατα σφαγής παρίησιν άπάγεσθαί τε καί 

65 άποκτείνεσθαι. τίς γάρ 'Ιερεμίας πολύδακρυς έθρήνησεν άν άρκούντως 
τούς αίχμαλωτιζομένους, τούς άναιρουμένους, τούς εις τάς πορρωτέρω 
χώρας άποδιδομένους, καί τούτων εφ' δσαις τό του Χρίστου μη έπι-
κέκληται όνομα. 

Ού ταύτα δέ μόνον διεξιών ήν παραβόλως, άλλ' ότι καί μοναρχίαν 
7 0 περιβαλεϊται δήπουθεν καί θηλάσει γάλα εθνών καί αυτός εσεΐται την 

Παλαιστίνην ελευθερών καί την δόξαν του Λιβάνου κτώμενος και τούς 
Ίσμαηλίτας ύττέρ τόν Ευφράτη ν κεραΐζων καί ληϊζόμενος καί τό βαρ-
βαρικό ν κύκλω άνακαθαίρων. προσεπήγε δέ ώς και οί τότε ύπ' αυτόν 
ηγεμόνες ουκ έσονται τοις σήμερον όμοιοι, άλλ' ίσχύν περιβαλοϋνται 

7 5 πλείστην καί πλουτον εθνών εδονται καί τά πάχη αυτών έκμυελιοϋσιν 
είς τήν | αυτήν ρηξί και τοπάρχαις εξουσία ν καί περιφάνειαν καθι-
στάμενοι. 

Έλέγετο δέ πάντων τούτων υφηγητή ν Ίσαακίω καθεστάναι τόν 

57 λαώ —σοφώ : cf. Deut. 32, 6 58 όπίσω . . . ττορευθηναι: cf. Deut. 6, 14; al. 
64 πρόβατα σφαγής : Ps. 43, 23 67—68 έφ ' — όνομα : cf. Ps. 78, 6 70 θηλάσει — 
έθνών: cf. Is. 60, 16 70—73 αυτό; — άνακαθαίρων : cf. Nie. Or. 94, 11—16 71 
τήν — κτώμενος: cf. Is. 60, 13 72 Ίσμαηλίτας: cf. p. 384, 16 75 πλοΰτον έθνων 
εδονται: cf. Is. 29, 7 sq. et 60, 16 τά — έκμυελιοϋσιν : cf. Num. 24, 8 

VAP = a, W, RMDF = b 

57 μωρώ λαώ 
AWN 58 τίννοντας VWRMDFN τοΰ pr. om. W τούπίσω V του alt. om. M 
59 νοήσαντος Ν έκδιδόσθαι WN προνευομένους AWM 61—69 ώ — παραβό-
λως: καί Ν 61 τών αρχόντων post ούτω add. Ρ Bekk 63 συγκινηθείσιν : 
αίμοχαρέσιν Ρ 64 καί pr. om. W παρίησιν om. V: άφίησιν AW 65 άπο-
κτείνεσθαι V P « ? Bekk: άποκτένεσθαι rei. 66 τάς om. W πορρωτάτω V 
67 μή om. W 69 διεξήει Ρ 72 Εϋφραΐτην AW 73 δέ καί ώς P D F Bekk 
75 έκμυελίζουσιν W 78—88 έλέγετο δέ τά μαντεύματα ταύτα εχειν άπό τοΰ πατ-
ριάρχου τοΰ Δοσιθέου · είχε γάρ αΟτόν ό τοιούτος πατριάρχης κατά πάντα ύπήκοον 
καί τούς λόγους αύτοΰ δεχόμενον ώς διδασκάλου, ή μάλλον κτλ. Β 78 τούτων πάν-
των APW Bekk 78—82 ύφηγητήν—ποιε ΐν : ΰφηγητάς Ίσ. καθεστάναι τούς 

58 'Αλεξίου om. Ρ b Bekk, non vero Ν 64 δ ι ' (δι* om. F Bekk) αύτούς post 
παρίησιν add. b Bekk τε om. b 65—68 τίς — δνομα om. b 69 παραβόλως 
et 70 δήπουθεν om. Ρ b Bekk 72 ποταμόν post ΕΟφράτην add. Ρ b Bekk 78— 
88 έλέγετο — παραδιδοΰσαν om. b 
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πατριάρχην Δοσίθεον, ώς σήτα ταϊς κευοφωνίαις ταύταις τήυ εκείνου 
φύσιν προς τά καινά των άκουσμάτων ουσαν κατάρροπον ίπτεισιόντα 80 
και κατεσθίοντα, ή μάλλον ώς αί τίτθαι τά βρεφύλλια επικλινή τιθέναι 
προς ραστώνην καί βίου έξημβλυμένον άναπεπτωκότα τε ττοιεΐν τον 
βασιλέα τοις των τοιούτων μυθολογημάτων επάσμασιν, οία δή καί 
μηδέν αύτουργουντος αύτοϋ, της δ ' ώρισμένης έπιστάσης ύποκεισο-
μένων αύτω πασών των βασιλειών, καθ' δν δή τρόπον και οί πάλαι 85 
ζωγράφοι ΤιμόΘεον εγραφον αυτόν μεν καθεύδοντα, την δέ τύχην 
περιιοϋσαν καί εις ενα κύρτον τάς πόλεις εμβάλλουσαυ καί προσάγουσαν 
αύτφ καί παραδιδοΟσαν. 

Τό δέ δή θαυμάζεσθαι άξιώτερον, ελεγε διαρρήδην ώς ό Κομνηνός 
'Ανδρόνικος, δν αυτός του άρχειν καθελών εις Θάνατον έξέδωκε πόνηρον, 90 
ένναετίσειν ήμελλε τή βασιλεία 'Ρωμαίων, συνέστειλε δέ τήν εκείνου 
έννεαρχίαν ε!ς τριετίαν θεός ώς όντος κακοεργου, άμέλει τοι καί ώς 
ράκος πορφύρα έπιβέβληνται τή αύτοϋ άρχή και οί | εκείνου εξ λυκά-
βαντες καί μέλλει κατά τούτους αύτός τούς χρόνους μή είναι πάνυ τι 
επιεικής τε καί μέτριος, μηδ' ώς έπίπαν ταϊς άγαΘοπραξίαις γαννύμενος, 95 
ώς τών κακοποιών 'Ανδρονίκου ένιαυτών προς τήν εκείνου μεθελκόντων ι 
φύσιν αύτόν καί άντισπώντων άναγκαστώς. ταΟτα δέ εΐ τήν πάλαι 
σεσηπυϊαν είμαρμένην άνίστησι καί συνίστησι τήν άναγκαίαν καί 
Άνδρονίκω χαρίζονται τό άνέγκλητον ώς κατά χρόνους αρξαντι 
κακοποιούς, παρίημι τοις βουλομένοις σκοπείν. έπεί δέ οί εξ παρήλ- 5 
θοσαν ένιαυτοί, Ιδειξεν έκ τών πραγμάτων αύτών μή τήν χρονικήν 
περίοδον, άλλά τήν γνωμικήν Ιδιότητα ύποβάλλειν καί ύποτιθέναι τά 
βουλητέα τ ισ ί ν άγαθά γάρ έπαγγελλόμενος μείζονα τοις υπηκόοις εις 
τούς μετέπειτα ένιαυτούς ούδέν τι τών προτέρων είργάσατο άμεινον. 

85—88 καθ' — παραδιδοΟσαν: cf. Aelian. Var. Hist. 13, 43 

VAP (usque ad 2 άντισπώντων) = a, Ρ (ab 2) W, RMDF = b 

83—88 ές ή μας ματαιολόγους, 
ώσπερ σήτα;. . . ύπεισιόντας καί κατεσθίοντας, ή μάλλον. . . τιθέντας. . . τε δεικνύντας 
(δεικνύντας A»': -tes Bekk) APW Bekk 82 έξηυλημένον APW 84 της ώρ. δ ' 
έπιστ. APW Bekk 86 έγγραφου W 87 καί pr. om. V 88 αύτώ παρα-
διδόναι V 89 διαρρήδην om. VNB 91 εμελλε VP : εμελε W 93 ή πορφύρα 
έπιβέβληται V έπιβέβληται RMDFN καί om. AWN έκείνου: αυτού V 
94 καί μέλλει : άμέλει W αύτός : αυτούς R τι: τοι V: om. APW 95 τε om. R 
1 ώς: οία Ρ Bekk ένιαυτών: χρόνων Ρ 5—9 έπεί — άμεινονsuppl. Pm«: om. 
RM 7 Ιποδον F 

90 καθελών—πόνηρον etiam Ν: κα-
θήρηκεν b 2—5 ταύτα —κακοποιούς etiam Ν: ταύτα δέ εί (ήν Ρ: εΐ καί Bekk) 
Άνδρονίκω τό άνεπέγκλητον χαρίζονται (-ζωνται Ρ) ώς κατά χρόνους άρξαντι κακο-
ποιούς καί συνίστησι τήν είμαρμένην καί τήν άνάγκην Ρ b Bekk: εί — Άνδρονίκω ex 
a suppl. Dme 

28 van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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io Oí μέντοι Βλάχοι τ ω αεί νικδν έπαιρόμενοι και πλοΰτον άβρόν και 
παντοΐον όπλισμόν εκ των 'Ρωμαϊκών λαφύρων περιβαλλόμενοι ακα-
τάσχετοι τάς όρμάς έγεγόνεισαν καί ούκέτι κώμας καί αγρούς έληΐζοντο 
έπιόντες, άλλα καί κατά των μεγαπύργων έφωπλίζοντο πόλεων. τήν 
τε ουν Άγχίαλον εξεπόρθησαν καί τήν Βάρναν παρεστήσαντο καί κατά 

15 την Τριάδιτζαν άφικόμενοι, ή εστίν ή πάλαι λεγομένη Σαρδική, τό 
πλεΐον ταύτης μέρος ήφάνι|σαν. καί αύτό δέ τό Στούμπιον των 
ένοικούντων Ικένωσαν καί εις τον Νισον σφιγμένοι κάκεΐθεν ούκ όλίγην 
λεία ν ανθρώπων τε καί ζώων έπεσπάσαντο. 

Μη εχων δ' ò βασιλεύς, ώς οία ύπό μελισσών κηρίον κυκλούμενος, 
20 τίνι των κακώς πασχόντων έπαρήξειε πρότερον ή τίνι τελευτών βρα-

βεύσοι τήν σύναρσιν, είς αρχηγούς μερίζει τήν στρατιάν. άμέλει καί τήν 
Βάρναν άνέκτισε καί έπύργωσε τήν Άγχίαλον καί φρουράν αύταις 
εγκατέστησε, καί έδόκει μεν ουκ omo προμηθείας είναι ταύτα βασιλικής, 
ήσαν δέ και ούτως τά τών εναντίων αύθις επικρατέστερα. 

25 Έξιών δέ καί αύτός κατά τάς μετοπωρινάς τροπάς περί τήν Φιλ-
ίππου και τήν γυναικωνϊτιν συνεπαγόμενος, ώς ενόν, άνέστελλε τάς τών 
Βλάχων και Σκυθών έπιδρομάς. κακουργοΰντος δέ τοΰ τών Σέρβων 
ζουπάνου καί τά Σκόπια φθείροντος, άπεισι κατ' αύτοϋ· καί ώς συν-
ερρώγεσαν αί τάξεις κατά τόν Μοράβον λεγόμενον ποταμόν, ένέκλιναν 

30 οί βάρβαροι, καί καταδιώξεως γενομένης, ούκ ολίγοι τούτων άφανισμώ 
παρεδόθησαν ύδασι καταβαπτιζόμενοι καί δόρασι διαπειρόμενοι. παρ-
ελθών δέ τόν Νϊσον καί περί τόν Σάουβον γενόμενος ποταμόν τ ω οΐκείω 
συνέμιξε κηδεστη τ ώ της Ούγγρίας ρηγί τ ώ Βέλα. καί συχνάς εκεϊσε 
διατρίψας ήμέρας έπάνεισιν αύθις είς Φιλιππούπολιν κάκεΐθεν τήν 

35 μεγαλόπολιν εϊσεισιν έκκλίνων τήν εις τόν ΑΙμον πάροδον. | 

25 έξιών: a. 1191 an 1192 ? cf. van Dieten, Nik. Chon. Erläuterungen etc., p. 83 sqq. 

19 ώς — κυκλούμενος: Ps. 117, 12 25 έξιών etc. : cf. Nie. Or. 27, 17 sqq. 30—31 
άφανισμω παρεδόθησαν : cf. 1er. 25, 9; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 
11 λαφύρων : χώρον W τού λοιπού post 

άκατάσχετοι add. Ρ Bekk 12 ταϊς όρμαΐς Bekk καί alt. : -ή Ρ 13 καί om. Μ 
14 τήν om. AW : hab. Sc 15—16 άφικόμενοι — αύτήζ om. M 16 πλείστον W 
μέρος ταύτης AW 17 είς: πρός Ρ τόν: τήν Α ΝΙσον constanter AWRMF 
Sc άφικόμενοι Bekk 17—18 λείαν κάκεΐθεν ούκ όλίγην Bekk 20 έτταρήξει 
Ρ»° 21 τήν pr. om. Ρ 24 ούτω Bekk 25 έπαρχίαν post Φιλίππου add. Ρ 
Bekk 26 έπαγόμενος VAW 27 τών Σκυθών VAW 28 φθίνοντος W 29 
Μωρόλαβον V 29—32 ένέκλιναν — ποταμόν om. V : hab. Β 31 παρεδόθησαν 
— διαπειρόμενοι suppl. i. mg. et r. 10 litt. Ρ : om. RM 32 δε: δέ καί Ρ Bekk 
τόν: τήν ΑΚ 33—34 έκεΐ συνδιατρίψας W 34 συνδιατρίψας V 
10 'Ρωμαίους post νικδν add. et όφρυαζόμενοι pro έπαιρόμενοι ser. Ρ b Bekk 13 
εύπύργων Ρ b Bekk 16 αυτής Ρ b Sc Bekk 17 καί : άλλα κα\ Ρ b 20 έπα-
ρήξει b Bekk βραβεύσει R F Bekk:-σοι MD 27—28 κακουργοΰντος — καί : 
άλλα καί τοΰ τών Σέρβων ζουπάνου (κακουργοΰντος καί add. Ρ, ubi κακουργοΰντος — 
Σκόπια i. r. 6 litt, et mg., Bekk) Ρ b Bekk 28 κατ' έκείνου έξώρμησε b Bekk 
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Εις δ' Ιτέραυ των κατά Φιλιππούπολιν άπιδών κυβέρνησιν, ώς των 
έκεΐσε μάλιστα κακώς πασχόντων αεί, στέλλει του οΐκεϊον ε ξάδελφο ν 
Κωνσταντϊνον, ôv καί δοΰκα του στόλου προυβάλετο, εις στρατηγού 
άποτάξας. ò δέ καν οΰττω ύπεραναβεβήκει τον μείρακα, το yoöv θυ-
μοειδές παραδεικνύων, ώς οί των λεόντων σκύμνοι την όφρύν ευθύς έκ 40 
γενέσεως καί της έπαυχενίου κόμης τό λάσιον καί τάς των ονύχων άκω-
κάς, ούτω προς ύπακοήν καί δέος τό συνόν αύτω ερρύθμισε στράτευμα, 
ώς νεύματι μόνω πείθεσθαί οΐ καί Ιννοήματι καί προς τά επιταττόμενα 
ραδίως ύπάγεσθαι. εστρατήγει ούν μετά της φυσικής όξύτητος. εί δέ 
που ή νεότης σφαδάζουσα έξέπιπτε του καθήκοντος, ή των έκείνω 45 
συνεζευγμένων ύποστρατήγων εμπειρία ταύτην άνασειράζουσα μή 
όρους υπερβαίνει ν ύπετίβει τούς τακτικούς, επτηξαν ούν αύτόν οΐ άττο-
στάται Βλάχοι δσον ούδ' αύτόν τόν βασιλέα όπτανόμενον κατεπλάγη-
σαν καί πολλάκις ò Πέτρος σύν τω Άσάν κείρειν τά κατά Φιλιππούπολιν 
καί Βερόην προθέμενοι ούκ ελαθον έξιόντες τόν Κωνσταντϊνον, αλλ3 50 
εφέποντα ειχον καί τάς εκείνων κλονοΰντα φάλαγγας, ώστε ούχ ώς 
πρότερον συχνάς εποίουν τάς εκδρομάς. 

'Αλλά δέον τά λυσιτελή ταϋτα τή πατρίδι καί ταϊς έκεΐσε πόλεσιν 
αίρεϊσθαι τόν Κωνσταντϊνον, ό δέ την έναντίαν έτράπετο. επαρθείς γάρ 
τοις μικροϊς άγωνίσμασι τούτοις ώς τάς φρένας άστατων τή νεότητι 55 
ήρξατο ύποποιεϊσθαι τούς συνόντας αύτω | αρχηγούς κάκ των εγχω-
ρίων στρατιωτών όπόσους τό γένος αΐδεσίμους έγίνωσκε καί περιδεξίους 
εις εργα πολέμια, ούκοΰν καί βραχεΐαν εκ τούτων ροπήν εσχηκώς προς 
την των κατ' Ιφεσιν έκπεράτωσιν της στρατηγίδος άνθαιρεΤται στολής 
την βασίλειον και τούς πόδας εις ετοιμασίαν τής τυραννίδος φοινικοβαφές 60 
άμφιέννυσι πέδιλον. και παραδηλοϊ γράμμασι τά έπ' αύτω τετελεσμένα 
τω τής άδελφής γαμέτη, τω μεγάλω δομεστίκω τής δύσεως Βασιλείω τω 
Βατάτζη. τόν δέ ού μόνον ούκ εσχεν επαινοΟντα τά τετολμημένα ή 
προσσχόντα οίς επραττε νηπιωδώς καί έπέστελλεν αύθαδώς εις Άδρια-

51 κλονοΰντα φάλαγγας: cf. Horn. E 96; al. 

VA = a, PW (usque ad 46 άνασειράζουσα), RMDF = b 

36 χωρών post Φιλιππούπολιν add. APWSc Bekk 36—37 
(κυβέρνη)σιν sscr. et ώς — έκεΐσε i. r. 6 litt. Ρ 37 πασχόντων κακώς Ρ Bekk 
(κα)κώς άεί i. r. 3 litt. Ρ 40 σκύμνοι suppl. Pm« 41 γεννήσεως W 42 
ούτω: οΰπω Α τό om. R 43 πείθεσθαι ή έννοήματι πρός Υ 47 επτηξαν — 
άποστάται i. r. 15 litt. Ρ 48 όσα APRM ούδ' αΰτόν: ουδέ V τόν om. RM 
έκεϊσε post όπτανόμενον add. AP Sc 50 Βερρόην F (Bekk) 50—51 άλλ'— φά-
λαγγας suppl. Pme 50—54 άλλ'—Κωνσταντϊνον om. RM 51 είχον etiam Β: 
εβλεπον V 53—54 πόλεσι μετιέναι A 54 γαρ etiam Β : δέ V 55 άναστατών Α 
56 άρχηγούς : στρατηγούς Bekk 58 εις : ές ΜΚ : πρός VA 60 της om. Ρ 60— 
61 καί κόκκινα ύποδύεται Β 60 κοκκοβαφές V 63 ταύτα post τετολμημένα add. 
Apmg Ιστελλεν F Bekk ές V 

48 έποπτανόμενον Ρ b Bekk 64 ο!ς post καί add. Ρ b Bekk 

28* 
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65 νούπολιν τότε διάγοντα, άλλά και μάλλον την άκαιρον όμοΟ καί αλογον 
φιλοτιμίαν καταμωκώμενον καί ώς δσον ούδέπω άπολούμενον αύτόυ 
όδυρόμενον· δ καί παρά πόδας έπηκολούθησεν. 

"Αράς yàp εκ της Φιλίππου έπί σκοπώ του κατ' Άδριανούπολιν 
γενέσθαι και μη έκόντα τον οίκείον συμπαραλήψεσθαι γαμβρού τον Βα-

70 τάτζην συλλήπτορα του έργου καί συνεπευδοκοϋντα τοις τελουμένοις 
και φθάσας περί τό λεγόμενον Νεούτζικον (τόπος δε εστίν ούτος διο-
ριστικός των έπαρχιών άμφοτέρων, της 'Αδριανού φημί και της Φιλίπ-
που) συλλαμβάνεται και καταπροδίδοται βασιλεΐ παρ' αυτών εκείνων 
των είς άποστασίαν ύπονυξάντων καί άναγορευσάντων αυτόν αΰτο-

75 κράτορα. οί δ' αυτοί καί τον υπέρ έαυτών άπόλογον έφ' οίς έδρασαν 
προς τό εΰσημον μεθαρμόζοντες διεμηνύσαντο βασιλεΐ τό | μεν ύποκλιθή-
ναι καί προσνεΟσαι τ ω αποστάτη μή καθ' ετερον τρόπον έργάσασθαι ή 
τ ω συμμεταβεβλήσθαι άθελήτως τ ω καιρώ και τοις πράγμασιν (όραν 
γάρ ουκ άκίνδυνον αύτοΐς καί άκόνδυλον τηνικαΟτα τό άντιτείνειν προς 

80 τα παρά του Κωνσταντίνου υποβαλλόμενα· είναι και γάρ των προη-
γησαμένων στρατηγών έπιχολώτατον καί τό ξίφος έκ του αυτίκα γυ-
μνοΰντα ΚΟΠΌ τών μή έμμενόντων τοΤς αυτού δόγμασι), τό δε νυν τελεσθέν 
της ες αυτόν εκείνον ακραιφνούς τεκμήριον πίστεως τό οίκείον ένδειξα-
μένων, όπηνίκα ευκαιρίας έλάβοντο. καί ήδει μέν βασιλεύς παλιμβόλων 

85 ανδρών τεχνάσματα ταϋτα και κατεσχηματισμένα προβλήματα, έπαι-
νέσας δ' δμως τό γεγονός ώς αύτώ ξύμφορον τών μέν συναραμένων του 
έργου τώ Κωνσταντίνω ούδένα έκ του προδήλου παραλελύπηκεν, αϋτόν 
δ' ές τό φώς έλυμήνατο. 

Τοσούτον δ' ευφράνθησαν ο! Βλάχοι καί ήγαλλιάσαντο Πέτρος τε 
90 καί Άσάν έπί τοις συμβεβηκόσι τούτοις τ ω Κωνσταντίνω, ώστε κά-

κεΐνον έπί του έαυτών έθνους έλεγον τη βασιλεία έπιβαλεϊν καί βασιλέα 
μή έχοντα μειζόνως εύεργετήσειν άλλως τούς Βλάχους τάς κόρας έκ-
κόψαι του Κωνσταντίνου, θυμοσο]φούντες έν τοις τοιούτοις καί τά 'Ρω-
μαίων μυκτηρίζοντες πράγματα έπί τό κάταντες άεΐ προχωροϋντα καί 

95 ταΐς χείροσι μερίσιν υπενδιδόντα. οί δ' αυτοί καί τοις έκ φύτλης τών 

VAP (ab 74 καί) = a, Ρ (usque ad 74), RMDF = b 

65 els ante τήν add. V όμοϋ : όρμήνV : αύτοΰΡ 66 κατονειδίζοντα VA ώς om. 
VA 68 έκ : άπό VA τοϋ etiam Β : τώ V 69 έκόντα : έχοντα V παραλήψεσθαι 
(ante τόν οίκείον γαμβρών Bekk) Ρ Bekk 70 τελουμένοις: λεγομένοις V 71 καί om. 
D F Bekk φθάσας : καταντήσας VA 75 αυτών V 76 εύσχημο ν Bekk 77 προ-
νεΰσαι V 78 τ ω : τό V άβουλήτως V 80 παρά: περί A: om. F καί 
om. AP Bekk 81 έπιχαλώτατος V παραχρήμα AP 82 έμμενόντων V: 
πειθομένων AP 83 αύτόν om. Α Sc έκεΐνον : τόν βασιλέα AP Bekk 84 ό 
βασιλεύς Bekk 84—16 παλιμβόλων — βασιλεύς om. R 87 (τ)οΰ (έργ)οθ 
ΑΡ° τοϋ Κωνσταντίνου AM παραλελύπηκεν: λελύπηκεν V 91 έπί: ύπέρ V 
έλεγον om. Bekk 92 ή post Βλάχους add. Bekk 95 τοις Α τοις . . . μέρεσιν Ρ 

65 έκείνου post δλογον add. b Bekk 82 έμμενόντων : έπευδοκούντων b Bekk 89—• 
15 τοσούτον — άντιπάλους om. b 
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'Αγγέλων την των 'Ρωμαίων χειρίζουσιν άρχήν πολυετές έπηύχοντο ι 
κράτος, μηδέ Ιδεϊν ποτέ θάνατον, εί δυνατόν, έξελιπάρουν τό Θείον, ή 
άφαίρεσιν τής βασιλείας παθεϊν καί την αΙτίαν προστιθέντες έχρηστη-
ρίαζον οί κατάρατοι ώς, αϋτών βασιλευόντων, ετι καί έτι τα των 
Βλάχων εύτυχοΟντα ιτροσεπιδώσουσί τε καί μεγαλυνθήσονται, καί 5 
χώρας δέ και πόλεις αλλότριας επικτήσονται καί άρχοντες εξ αΟτών καί 
ηγούμενοι έκ των μηρών αυτών έξελεύσονται, ούκ οϊδ'δθεν καί όπως τα 
έσπουδασμένα ταϋτα διεξιόντες. 

"Ενθεν τοι καί οί μέν ώσεί τι έκπορθήσοντες φρούριο ν ή κώμας άναρ-
πάστους θησόμενοι ή πόλεις άναστάτους δείξοντες μετά φάλαγγος έπήε- ίο 
σαν Σκυθικής καί τό προστυχόν άπαν έσίνοντο, ποτέ μέν τη Φιλίππου 
έπιόντες, ποτέ δέ τή Σαρδική έφεδρεύοντες, ενίοτε δέ κατά την Άδρια-
νούπολιν έξερχόμενοι· οί δέ 'Ρωμαίοι νωθέστερον έπεξήεσαν, εί δέ ποτε 
και άντετάχθησαν ή συνεπλάκησαν, κατά μετρητούς εκάκουν τούς αντι-
πάλους. 15 

Ό δέ βασιλεύς ούτος δολιχοδρόμω ή γοϋν σταδιε! προσεοικώς ευθύς 
προς τή νύσση κατέπαυσε, τον τής άρίστης βασιλείας δρόμον τρέχειν 
άρξάμενος· ου γάρ ή ν πολλούς | άμφιιών κύκλους τής αρετής, άλλ' ώς 
άποκαμών ύπεχαλάσθη του συντόνου τής όρμής καί τής έπαινετής ες 
άπαν έξενευρίσθη προθέσεως, ούκουν πολλοίς τά χαλινά καί τάς ήνίας 20 
ύπαλλάξας τής βασιλείας, ώς εΐπερ αύτός άποπεφύκει προς σπουδαίαν 
άρχής διοίκησιν, φέρων ένεχείρισε την πάντων διεξαγωγήν καί κυβέρ-
νησιν καί τώ προς μητρός θείω Θεοδώρω τω Κασταμονίτη. 

ΤΗν δ' ούτος περί πραγμάτων εγχείρησιν καί μάλιστα περί τάς δη-
μοσίας συνεισφοράς δεξιώτατος καί λόγων σοφωτέρων μέτοχος, δν καί 25 
λογοθέτη ν των σεκρέτων προβαλόμενος ήγετο ύπ ' αύτου καί μετήγετο 
καθάπερ βασιλευόμενος, δθεν ώς αν τις έν ύπηρέτου μοίρα καθήμενος παν, 
δπερ ύπ' αύτου έπετάττετο, διεπράττετο σχεδόν μηδέν διακρίνων. 
νοσών δέ τά άρθρα τών ποδών δ Κασταμονίτης φοράδην τά πολλά προς 

2 μηδέ — θάνατον: cf. Ps. 88, 49 ; al. εί — δυνατόν: cf. Nie. Or. 68, 13 ; 101, 5 ; 112, 
26 ; 175, 24 6—7 άρχοντες — έξελεύσονται: cf. Gen. 49, 10; Mich. 5, 1 

V A P = a, R M D F = b 

2 εί δυνατόν: Ιδεΐν V 4 τ ώ ν post αύτών add. A 5 εύτυχοΟντα om. A P B e k k 
μεγεθυνθήσεται AP B e k k 6 προσεπικτήσονται V 9 ώσεί : ώ ; έπεί Α : ώ$ έπΐ Ρ B e k k 
έκπορθήσαντε; Α Ρ 12 δέ: δέ καί V 13 έπερχόμενοι A P B e k k νωθέστεροι 
Α Ρ 16 6 é : y o û v D F ευθύ; : τ α χ έ ω ; Ρ 17 τόν : τοΰ Α 18 ού: ούδέ ΑΡ°Ρ 
B e k k γ ά ρ ήν Ρ1· r· 19 όρμης : άρετή; D els R M F B e k k 20 έξενευρίσθη 
om. R M D F πολλών Ρ 22 τέλο; ante φέρων add. ASP B e k k πάντων V : τού-
τ ω ν cum W b scr. AP 23 καί om. Ρ B e k k Κασταμωνίτη cum ω constanter Ρ 24 
περί om. Ρ δημοσίου; V A P 26 ή y (ετο) Α ΐ Γ : ϋθετο Α™κ 28 ύπετάττετο F 

21 τ ή ; βασιλεία; D m s : τ η ; τ ώ ν κοινών διοικήσεω; Ρ b Sc B e k k 21—22 ώ ; — 
διοίκησιν om. b : suppl. Dm& πάντων: τούτων (τούτου Ρ) P W b B e k k 
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30 τον κρατούντα είσήγετο ύπό δυοϊν φορέων αίρόμευος δια σκίμποδος ώς 
οΐ των οίνων αμφορείς · καί συνομιλών βασιλεϊ τά πρόσφορα, ή μάλλον 
καττηλεύων τά 'Ρωμαίων πράγματα καί ολίγου άποδιδούς, αύθις 
έξήγετο. οί δε γε λαοί και τό της πολιτείας γερούσιον καί όσοι τω βασι-
λεϊ καθ' αίμα συνήπτοντο εΐποντο έκείνω καί προπέμποντες εκύκλουν 

35 τον νεκροφόρον άντικρυς όκλαδίαν, τάς οικείας τύχας, ουκ εκείνον άπο-
κλαιόμενοι. ου γαρ ήν τι των γινομένων εκείνου άνευ διαπραττόμενον, 
αλλ' ουδέ τις καί των εν ύπεροχαϊς συμμετείχε τω Κασταμονίτη καθέδρας, 
αλλά παρίσταντο πάντες δουλοπρεπεΐ σχήματι. καί | ó κρατών επί 
τούτοις ουκ έδυσχέραινε καί την οίκείαν δόξαν όρων άναρσίως προς 

40 ετερον μεταβαίνουσαν καί διαρπαζομένην την βασιλείαν ούμενουν 
ούδέν τι πρός την άτοπίαν ταύτη ν έφρόυει ένδόσιμον, άλλ' ή ν τοις τε-
λουμένοις έπευδοκών κατ' ούδένα πρόδηλον δίκαιον σκοπόν. προϊών δέ 
καί φάλαρα όξυβαφή αύτώ ένέδωκεν εχειν, του ίεροϋ σχοινίσματος όντι, 
καί έφεστρίδα τοιαύτην εν τω ίππεύειν κεκτήσθαι καί δια βαφής όμοίας 

45 ύποσημαίνεσθαι τούς τόμους των δημοσίων λόγων καί τά γραμμάτια, 
καί ήν όντως τά πράγματα μετακεκλικότα προς τό ασύνηθες καί τη 
ιδία φύσει άντιτασσόμενα, εως τις νόσος φιλάνθρωπος τούς μή έαυτούς 
έλεουντας οίκτειρήσασα επέβρισε τω άυθρώπω εξ ύλης μοχθηροτέρας, 
ήτις τά άρθρα του σώματος άναμοχλεύουσα έπενέμετο καί επέθετο τω 

50 λογιστικω κραταιότερον. 
ΤΗγε δέ τότε πεντεκαιδεκάτην ò Αύγουστος μην καί ό Κασταμονίτης 

μετά φυσήματος καί πολυοχλίας άρχικωτάτης τή μονή τής Παντανάσσης 
δια τής αγοράς έπεφοίτησε τά δσια τελέσων τή μεταστάσει τής θεομήτο-
ρος, δτε και πρώτως άκούσας δεσπότης καί βασιλεύς, επεί καί τούτο 

55 προσεφείτο επιλέγειν τοις κόλαξι καί τοις αίκάλλειν εΐωθόσι τούς δυνα-
στεύοντας, εδοξε τοις κομψοτέροις των συνελθόντων είς έπιλη|ψίαν 
άποκλϊναι διά τό καινότερον του ακούσματος, άλλά καί τις των τοΟ 
βήλου κριτών παρεστώς (τό δέ όνομα έκών ύπερβήσομαι) διαχαλάσας 

51 ήγε κτλ. : annus non constat 

35 tòs — άποκλαιόμενοι : alludit ad Horn. Τ 301 sq. 39 την —μεταβαίνουσαν : cf. 
p. 200, 71—2 

VAP = a, RMDF = b 

30 αίρούμενοζ R 32 ολίγου: ολίγον Ρ: χρημάτων όλίγων V 33 περιούσιον Ρ 
36 δνευ έκείνου Bekk πραττόμενον V: διαταττόμενον ΑΡ 37 καί om. Ρ Bekk 
42 πρόδηλον κατ' ούδένα Α 43 πρότερον post óvTt add. AP Sc Bekk 46 όν-
τως : ούτως VAP 48 οίκτείρασα A 51 ι ε 'A 53 μεταθέσει VA 

30—31 (bs — άμφορεΐς om. b 31—32 ή — άποδιδούς om. b 35 tòs — άττο-
κλαιόμενοι om. b : suppl. Dm« 47—48 TOUS — οίκτειρήσασα om. Ρ b Bekk 
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την έσθήτα έδέσμει τάς yαστροκ νημϊδας του λογοθέτου τή ζώνη της 
όσφύος, έπισχήσειν τό άνωφερές της Ολης εντεύθεν πειρώμενος. ιτλήυ ò 60 
μέν καί ούτως άλύτως είχε της των φρενών παρακοπής, ό δέ τόν παρά 
πάντων ευ μάλα ώφλίσκανε γέλωτα διά τε των ιματίων τό άνετο ν καί 
τό τής γνώμης εύάγωγον. άλλα τότε μέν βραχύ τι καί όσον ήδυτέραν την 
ήμέραν ύπολογίσασθαι της καχεξίας άνανεύσας πάλιν έμπέπτωκεν εις 
αυτήν καί μεθ' ημέρας άπέρρηξε την ψυχήν, καί άλλως ασθενικός ών τό 65 
σώμα καί τά περί την εδραν ύπό νόσου πολύτρητος. 

Έκδηλότερον δέ τό αίσχος εγγύς του κάλλους όρώμενον. του γαρ 
Κασταμονίτου τελευτήσαντος διαδέχεται την βασιλέως εύνοια ν νεα-
νισκάριόν τι γραμματιστοϋ καί πινακιδίου δεόμενον. 

Καί τούτου τόν εν ήμϊν βίον άπολιπόντος, παιδίον μικρόν την τών 70 
κοινών διοίκησιν άναζώννυται, ούπω πέρυσιν άφειμένον δονακίσκου καί 
μέλανος, δς ού τόν κρατούντα μόνον αύτόν ώς τό κήτος ó λεγόμενος προ-
πομπός μετήγεν, ώς ήρεϊτο, καί περιέφερεν, αλλά μετήει καί όσα τών 
στρατιωτικών είσι κατα| λόγων, ώς εΐπερ έκ σπαργάνων αύτών τή 
πηδαλιουχία τών μεγίστων ενετέθραπτο πραγμάτων ή τάς κοσμικάς 75 
φροντίδας ήπίστατο πρό γενέσεως, καθά καί περί Σιβύλλης φασίν ώς 
άμα τε τής μητρφας νηδύος έξώλισθε και άμα περί τής τού παντός έφιλο-
σόφει συστάσεως, πολλαπλασίονα ουν καί ούτος του Κασταμονίτου τήν 
ίσχύν ένεδέδυτο κάκεΐνα τω αύτοκράτορι θεμιτά, όπόσα οί θελητά 
εδέδοκτο. 80 

72 ώ ς — προπομπό;: cf. Aelian. Nat. Anim. 2 , 1 3 76—78 καθά—συστάσεως: 
cf. Proci, in Plat . Tim. 288 e ( I I I 160, 2—3 Diehl) 

V A P = a, W (ab 73 περιέφερεν), R M D F = b 

59 γαστρικνημίδας Ρ 61 άλύτως είχε καί ούτως V 62 ιματισμών Ρ 63 μέν: δή 
Ρ B e k k 64 έπιλογίσασθαι R ές V A 66 ττολύτρητος : πολύτεκτος Α 6 8 — 6 9 
νεανισκάριόν τι post πινακιδίου transp. V ad 70 παιδίον μικρόν : διά τόν θεσσαλονίκης 
Μεσοποταμίτην ταΰτά φησινD m s 72 αύτόν: αυτός Μ: om. A P Sc ό βραχύτατος 
Ιχθύς post ώς add. A P προπομπεύς B e k k 75 έντέθραπτο V πραγμάτων : γραμ-
μάτων F 76 καί om. P W a c φησΙν R 7 7 τ ε : τ ό Α μητρφας o m . V έξώλι-
σθε: έξέθορε B e k k 78 τήν Ρ ΐ Γ 79 θυμόσοφος ών έν πλείστοις καί περιδέξιος τόν 
νοΰν έν ταΐς έπιβολαΐς τών πραγμάτων post ένεδέδυτο add. A P W B e k k κάκεΐνα: 
έκεΐνα γάρ P W γαρ post κάκεΐνα add. As 7 9 — 8 0 θεμιτά — έδέδοκτο : θελητά 
έδόκει όσα οί άσπαστέα έκρίνετο A m « P W 

7 1 — 7 2 ούπω — μέλανος om. b 77 τε om. P W b B e k k 78 τήν om. b 
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Καί ή υ βομβυλιός άτεχνώς είτε κώνωψ ώτίον περιβομβών λέοντος ή 
μυρμηκάνθρωπος μελάγχροος το της γης μέγιστον άχθος διακυβερνών 
έλέφαντα ή μήρινθος λεπτή άπό ρινός έφέλκουσα κάμηλο ν, εΐττη δ' άν τις 
ούκ άκόμψως καί τταχεϊα κυψελίς ττερί το της βασιλικής άκοής ένσκήψασα 

85 έλιγμα καί των έτέρωθεν ένηχουμένων την είσροήν άιτοφράττουσα, ή 
καί τεθλιμμένη παράθυρος καί στενή πυλίς καί συνεπτυγμένη όδός είσά-
γουσα προς τά βασίλεια, ai δ' ευρεϊαι των εΙσόδων, δι' ών προσεφοί-
των πρότερον τοϊς κρατοϋσιν οί δεόμενοι, τέλεον έπεζυγώθησαν καί ταΐς 
μωραϊς των παρθένων | οί δι' έκείνων είσελθεϊν πειρώμενοι εώκεσαν 

90 άτεχνώς, δτι μηδ' ήν ό κατ' έκείνας τω κρούοντι Οπανοίγων εΐ δέ τις 
όψέ ποτε διά της των πυλών συμμύσεως τοις επιμένουσι τω κρούειν 
έπαπταίνετο, ουδέν μέντοι πρός τήν πεϋσιν άπεκρίνετο, το δ' άπελθεϊν 
είσηγεϊτο κατά τήν παραπυλίδα τήν πλάγιον καί δι' έκείνης εύμαρή 
τήν εϊσοδον εΟρασθαι καταθέμενόν τι των εν τω κόλπω ή τήν οίκοι άπο-

95 δόμενον δίπλακα. 
Συνεμάχετο δέ τω παιδιογέροντι τούτω προς τό ϋπερφιλεΤσθαι παρά 

του αυτοκράτορος καί είς άντί παντός λογί ζεσθαι καί τό ήθος μεν σοφιστι-
κό ν καί εύτράπελον δν καί τό πολυειδές ωσαύτως της γνώμης καί ύφαλον, 
έπεί καί κατηγορεί ταύτα τούτω ή τών οφρύων γραμμή ξυνεχής φυεΐσα 

ι καί μηδέν τι μεταίχμιον έχουσα, πλέον δέ μάλλον προσωκείου τω βασι-
λεΐ τό έμπορικόν φρόνημα καί ó Οπεράπειρος λημματισμός· ού γάρ μό-

81 κώνωψ —λέοντος: cf. Aesop. Fab . 267 H a u s r a t h 81 sqq. App. bTÒ — ά γ ρ ο ύ : 
cf. l o b 5, 25 ώς — μάργαρον : cf. Procop. Bell. Pers. 1, 4, 14 82—83 μυρμηκάν-
θρωπος — έλέφαντα : fort , ex comoedia Pherecrat is perdi ta Μυρμηκάνθρωποι, cf. 
Athen. 229 a 82 τ ό — δχθος: cf. Horn. Σ 104 86—87 στενή — βασίλεια: al ludit 
ad Mat. 7, 13 sq. 88—90 τέλεον — ϋ π α ν ο ί γ ω ν : cf. Mat . 25, 10—12 et 7, 7 sq. 

V A P W " (ab 81 καί), W, R M D F = b 

81 δθεν — συλλελόγιστο an te καί ήν ex b add. Bekk βομβύλιος 
A P Bekk 81—84 καί — κυψελίς: τ ό χιονώδες καί περιώνυμον ές δεϋρο τοϋ 
Περόζου μάργαρον άεΐ τω λοβώ τοϋ βασιλέως έπαιωρούμενον, άλλά κα( Tis παχε ία 
κυψελλίς W 82 μελάγχρους V 83 εϊποι W» 85—95 ή — δίπλακα om. W 
92 έπωπτάνετο VW» μέν τ ι W a 93 καί δ Γ : ούδ ' A P Bekk 93—94 ήν 
post έκείνης e t μή an te καταθέμενόν add. Bekk 95 άποδιδόμενον V 96 έμάχετο 
W 96—97 π α ρ ά τοϋ αύτοκράτορος : τ ω βασιλεϊ W 97 π ά ν τ ω ν V λογίζο-
μαι W κ α ΐ τ ό ήθος μέν VAW»: τ ό τε ήθος P W Bekk 97—98 σοφ. 
καί εύτρ.: μεγαλεπήβολον W 98 έν TOTS παρεμπίπτουσι (έμπίπτουσι W) π ρ ά γ -
μασι post ôv add . P W Bekk τ ό — ΰφαλον : τ ό της γνώμης ωσαύτως πολυειδές W 
99—5 έπεί — έδώδιμον om. W 99 τ ο ύ τ ω om. Bekk συνεχής Bekk 1—2 
έπΐ πλέον δ ' έποίει αύτόν άγαπασθα ι καί οίκειοϋσθαι ή τ ω ν διδομένων α ύ τ ώ π α ρ ά τί-
νων πρός τόν βασιλέα άπόδοσις καί τ ό έμπορικόν κτλ. Β Bekk 1 μάλλον : μάλιστα 
A P W 2 έκείνου post έμπορικόν add. W a 

81—85 κ α ί — ά π ο φ ρ ά τ τ ο υ σ α : όθεν άπαραίτητον φετο άγαθόν καί (καί άγαθόν 
R) άσπάσιον, δσα καί τό παμβότανον τού αγρού, είπεΐν δέ καί τρ ιπόθητον ώς τ ό τού 
Περόζου μάργαρον π α ρ ά τ φ δ ε τ ω βασιλεΐ συλλελόγιστο b 85—441,9 ή — διετε-
τράνωτο om. b 
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νον τοις εξ Ολης παντοίας στατήρσιν ενσκολιευόμενος ύφεϊρπε καί 
ένήδρευε τοΤς προς δίαιταν, άλλά καί ποπάνοις ένελύττα καί ένέχαινε 
πέποσι καί ξύμπαν άλλο περιειργάζετο της γής ώραϊον έδώδιμον. 

Άλλ ' έπανακτέον τον λόγον έκτραπόμενον του ίχνους, εφ' όπερ 
ώρμησεν έξ αρχής, τά δ* εφ' δσον ένεδήμει χρόνον τ ή | βασιλίδι των 
πόλεων ύπό του βασιλέως τούτου πραττόμενα, ώς έκ πολλών ολίγα 
είπεϊν, ούτωσί πως διετετράνωτο. έτρύφα καθ' ήμέραν λαμπρώς παρα-
τιθέμενος τράπεζαν Συβαρίτιδα καί των ήδυτάτων χυμών γευόμενος 
βουνίζων τε τους άρτους καί λόχμην κνωδάλων ιχθύων τε διάπλευσιν καί 
πόντον οΐνοπα δεικνύς την έστίασιν. ναι μήν Ιτερημέροις ένευπάθει 
λουτροΐς ώσφραίνετό τε μυρεψουμένων ευωδιών καί ταΐς στακταΐς 
έρραντίζετο, ώς όμοίωμά τε ναοϋ στολαΐς εξάλλοις εκέκαστο βοστρυχι-
ζόμενος. έπιδεικτικός τε ή ν ώς ταώς ό φιλόκοσμος καί μή δις τον αυτόν 
χιτώνα ένδιδυσκόμενος ή ώσπερ εκ παστού νυμφίος καί ώς εκ λίμνης περι-
καλλοΟς ήλιος προϊών καθ' έκάστην τών ανακτόρων. 

Χαίρων δέ ταΐς εύτραπελίαις καί τοις εκ της απαλής Μούσης ασμασιν 
άλισκόμενος έγερσιγέλωσί τε άνθρωπίσκοις συμπαραφύρων ούκ επεζύ-
γου κέρκωψί τε καί μίμοις καί παρασίτοις καί άοιδοΐς τά βασίλεια, τοις 
δέ τοιούτοις ò πάροινος κώμος συνέζευκται πάντως καί ή κατά τάς κοίτας 
ασέλγεια συνεφέπεται καί όσα χρηστής καί | υγιούς βασιλείας συνδια-
φθείρει κατάστασιν. άτάρ είρηκέ ποτε έπί δείπνου ,,ένέγκατέ μοι άλας", 
παρεστώς δέ τών τότε μίμων ó χαριέστατος, φ τό έπώνυμον Χαλιβούρης, 
περιβλεψάμενος τον τών γυναικών χορόν έκ παλλακών καί συγγενών 
του βασιλέως κεκροτημένον ,,γνωσόμεθα" είπε ,,πρώτως ταύτας, ώ 
βασιλεϋ· εϊθ' ούτως άλλας είσενεχθήναι κέλευσον". καί προς τό ρήμα 

10 τράπεζαν Συβαρίτιδα: cf. Suda σ 1271 12 πόντον οίνοπα: cf. Horn. Β 613; al. 
14 ώς — ναοΰ: cf. Ps. 143, 12 16—17 ώσπερ — νυμφίος: cf. Ps. 18, 6 et ώς — 
ήλιος: cf. Horn, γ 1; Nie. Or. 26, 19—20 

VAPW» = a, W, RMDF = b 
4 ττοτάνοις Bekk 5 σύμπαν Bekk 9 Ινετρύφα Wa 10 τράπεζαν : έστίασιν 
Amgyp p w 11 βουνίζων: βασανίζων V κνωδάλων om. W 12 πόντιον Ρ: 
πότον ex πόντον WaW έστίασιν : τράπεζαν PW έτερημέρως Ρ 16 ή om. Bekk 
ώσπερ: ώς Ρ 18 δέ: τε W 19 συμπαραθύρων PWaW Bekk άπεζύγου W» 
20τεοπι . VW® 21 κώμος: κόσμος Bekk 22 συνεφάπτεται PW Bekk καί pr. 
om. W χρηστούς Wa 23 αΰτάρ W είρηκεν έπί δείπνου ποτέ V 25 παλλακών 
VW": παλλακίδων Β: τίνων παλλακών (παλλακών i. r.) W: τίνων προσπολέων Α: 
τίνων προσπόλων Ρ Bekk 26 συγκεκροτη μένων V γνωσώμεθα VW» πρώτως 
(πρότερον p. c. Wa) ταύτας: ταύτας πρότερον V 27 άλλας: άλας Ρ: έτέρας Β 
9—11 έτρύφα — κνωδάλων : ήν δέ καί (δέ καί : ouv Bekk) τά περί τήν δίαιταν ό βασι-
λεύς ούτος πολυτελέστατος καί διαδοτικός βρωμάτων τοϊς παρεστώσιν. είχεν ούν άτε-
χνώς τήν τράπεζαν Σολομώντειον καί τάς έσθήτας ώς έκεΐνος καινοφανείς περιέκειτο, 
βουνίζων μέν τούς άρτους, λόχμην δέ κνωδάλων b Bekk 12 ένευπάθει etiam F: 
ένηυπάθει PRMD Bekk 14 ώς — βοστρυχιζόμενος om. b 15 φιλόκαλος b 
15—16 καί—ένδιδυσκόμενος om. b 17 προήει Ρ b Bekk 18—32 χαίρων—έπ-
ωπτάνετο om. b 
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442 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 58011/2 

τοΰτο πασαί τε και πάντες έξεκάγχασαν τώ δέ τρέπεται ó χρώς καί 
μόλις τον θυμόν έν πείσει κολάσας έμβριμήματι την του γελωτοποιού 

30 έλευθεροστομίαν ανέστειλε, μεταδιώκων δέ τα των χωρίων ευ έχοντα 
και ώρας καί θέσεως έκ διαλειμμάτων εις την μεγαλόπολιν έπανήρχετο 
καί κατά περιόδους ώς όρνις ó Φοίνιξ έπωπτάνετο. 

Υπέρ παν δ ' ετερον τάς των υπέρογκων οίκημάτων ανεγέρσεις 
περιεσπούδαζε μανικώτερον επί τα εραστά έμπηδών, καν τοις πλείστοις 

35 του καθήκοντος Ικφερόμενος. εντός τε ουν των βασιλείων αμφοτέρων 
λουτρά καί διαιτήσεις λαμπροτάτας έδείματο καί κατά την Προποντίδα 
πολυτελείς δόμους ανήγειρε νησίδιά τε τήν Θάλασσαν άπογαιώσας 
εΐργάσατο. προθέμενος δέ καί πύργον τεκτήνασθαι κατά τό έν Βλαχέρ-
ναις παλάτιον, άμα μέν είς Ι'ρυμα των ανακτόρων, ώς έφασκε, καί ύπέ-

40 ρεισμα, άμα δέ καί είς ένοίκησιν έαυτώ, ναούς τε κατά τήν ακτίνα πάλαι 
ισταμένους άτημελεϊς κατή|ρειψε και τους πλείστους των κατά τήν βασι-
λίδα πόλιν περιφανών οίκων εθετο είς έρήμωσιν, ών εως άρτι τινές θέαμα 
τοις παριοϋσι δακρύων άξιον τούς θεμελίους προβάλλονται, καί τήν έκ 
πλίνθου πάσης όπτής λαμπροτάτην του γενικού οίκοδομήν κατηδάφισε. 

45 συν πολλοίς δέ καί τόν περίκλυτον οίκον των Μαγγάνων κατέβαλε, 
μήτε τό του έργου κάλλος καί τό μέγεθος αίδεσθείς, μήτε τόν τροπαιοφό-
ρον μάρτυρα πτοηθείς, φ άνέκειτο οΰτοσί. 

' Επισκευάσαι δέ βουληθείς καί τόν έν τω άνάπλω νεών του αρχιστρα-
τήγου των άνω τάξεων Μιχαήλ, ει τις έν πλαξί τοις βασιλείοις δόμοις 

50 ύπέστρωτο καί περιήμπισχε τούς τοίχους καλλίστη τε τη στιλπνότητι 
καί ρανίσιν έστιγμένη ποικιλοχρόοις, έκεϊσε μετακεκόμικεν. άλλα καί τά 
του αρχαγγέλου δια χρωμάτων καί ψηφίδων τυπώματα, όπόσα ή πόλις 
έστεγεν ή κώμαις καί χώραις άνέκειντο φυλακτήρια, χειρός αρχαίας 
έργα καί θαυμασίας, κατά τό αυτό συνήθροισε τέμενος, ή δέ του βασι-

55 λέως τούτου σπουδή, όπως έκ της νυν λεγομένης Μονεμβασίας άνακο-
μίσειε τόν έπί σταυρόν | έλκόμενον Χριστόν ώς έργον άξιάγαστον καί τήν 
τέχνη ν και τήν χάριν, ούδέν άπελείπετο των έμμανεστάτων παθών· όλος 
γάρ άνήρτητο ταΐς έλπίσιν, εως έκεΐθεν σύν δόλω άφήρηκεν· ού γάρ 

28 τφ — χρώς: cf. Horn. Ν 279; al. 
32 κατά — έπωπτάνετο : cf. Her. 2, 73; Nie. Or. 113, 10—11 37 θάλασσαν άπο-
γαιώσας : cf. Nie. Or. 31, 4 41—42 τούς —έρήμωσιν: cf. 1er. 22, 5 

VAP (usque ad 51 έκεϊσε) W» (usque ad 47 ούτοσί) = a, P(ab 51) W, RMDF = b 

32 ó ante όρνις add. WW» 33 παν δ ' : δέ παν APW Sc: 
πδν δέ Bekk 40 τε om. W τήν om. Ρ άκτινος Α: άκτήν Bekk 41 τούς 
om. P W Bekk 42 εω; άρτι: I? δεΟρο P W : έσδεΟρο Bekk 43 έκ om. Α 44 
κατηδάφισε Am«yp : κατηφάνησε Α : κατηφάνισε W a : κατέστρεψε Sc 46 τό alt. om. 
W 47 ούτωσίν V: om. W 48 καί om. W 50 καί: ή V 51 τά: κατά Α 
53 εκειντο D F 56 σταυρού W 57 έκφανεστάτων Bekk 58—59 εω$ — παντά-
πασιν om. Μ 58 έκεϊσε R ού: ούδέ W 

38—47 προθέμενος — ούτοσί om. b 52 Μιχαήλ post αρχαγγέλου add. b 
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Bekk 582/3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Γ' 443 

ακίνδυνος ήν παντάπασιν ή προφανής έπιχείρησις. άλλα και τάς χαλ-
κός πύλας έκεϊσε μετέθηκεν, αϊ πρώην μεν έπεζύγουν του μεγάλου παλα- 60 
τίου την είσοδον εύρεϊαι ούσαι καί Οψισται, ές δ 'ήμαςτήν είρκτήν ξυν-
εΐχον, ήπερ εξ αυτώνΧαλκή κατωνόμασται. και τον εν τώδε τ ω άνακτό-
ρω περιώνυμον ναόν, δς Νέα κικλήσκεται, θείου παντός έπίπλου και 
ίεροϋ σκεύους έψίλωσε. κάπί τούτοις λαμπρυνόμενος ήν καί Θρυπτόμενος, 
ώς ουτις άλλος έπ' έργοις θαυμαστοΐς άβρυνόμενος. ωετο γαρ προσένεξιν 65 
την άφαίρεσιν καί πρόσθεσιν την μετάθεσιν, ουκ αγαθοεργίας σκιαγραφί-
αν καί μικρόν ή ουδέν φιλοθεΐας ίνδαλμα χρώζουσαν, μήτε μην το θείον 
χολδν, χαίρειν δέ μάλλον, εί ούτος μέν ό νεώς της πρώην άχρειοΰται λαμ-
πρότητος είς έννόσσευσιν πτηνών καί κατοίκησιν έχίνων παρεώμενος, 
εγκαινίζεται δ ' ετερος όθνείοις κειμηλίοις και κόσμοις άλλοτρίοις κατα- 70 
γλαΐζεται. 

° 0 δέ καί τόλμης μετεΐχεν, ίνα μετρίως γοϋν ε'ίποιμι, έκοίνου τα ιερά 
σκεύη κάκ τών θείων αύτά ναών άποσπών ταϊς εαυτού τραπέζαις παρ-
εισέφερεν. ώχει δέ καί τοις δα | κτύλοις κατά πότον τά εν τάφοις βασι-
λέων ήωρημένα κυπελλοειδή τ ω Θεώ αναθήματα, έκ λίθων τιμαλφών καί 75 
χρυσίου άπέφθου έσκευασμένα, καί είς χέρνιβα χειρών ύδροχόοι πε-
ριεφέροντο άμαχοι τό κάλλος και άπληστοι την ώραν, οϊς άπομόργνυνται 
λευίται καί ιερείς τά ΘεΤα μετιόντες μυστήρια, άφαιρών δέ καί άπό τι-
μίων σταυρών και πτυχών τών άκηράτων Χρίστου λογίων κόσμους 
πολυτελείς περιδέραια καί στρεπτούς ετίθετο έξ αύτών καί τούτους αύ 80 
κατά τό αΰτώ δοκούν μεταβάλλων έτέραις ένήρμοζεν άπεριθαμβήτως 
βασιλικαΐς στολαΐς. 

Προς δέ τους εισάγοντας παραίφασιν μή συνάδειν αύτώ τά γινόμενα 
ταΟτα Θεοφιλεϊ αύτοκράτορι όντι καί άνωθεν έκ προγόνων την εύσέβειαν 
έπικαταβαίνουσαν εχοντι καί θεοσυλίαν είναι προφανή τά γινόμενα 85 
σφοδρός ήν καί παροξυντικός και έπέπληττεν ώς άνοηταίνουσι προδή-

69 €Îç — έχίνων: cf. Is . 13, 22 ; 14, 2 3 ; 34, 11 84 Θεοφιλεΐ — όντι : cf. Nie. Or. 95, 
8 sqq. 

V A D » (ab 59 άλλα) = a, P W , R M D F == b 

60 μετέστησεν D a μέν om. V 
61 τήν pr. om. V συνεϊχον D a B e k k 62 τωδε τ ω άνακτόρω : άνσκτόροις P W 
B e k k 63 νεών Α μονή post Νέα add. Β B e k k 66 θαυμαστοϊζ : άγαθοίς W 
άβρυνόμΕνοζ: περιώνυμος Y A D » 66 τήν γάρ σκιάν ττρούκρινε τη ζ είκόνος (τή; είκ. 
ιτρ. Β ) post μετάθεσιν add. Β B e k k 6 6 — 6 7 ούκ . . . μήτε μήν: ού μην . . . άλλ' 
ούδέ P W B e k k 67 χρώζουσαν om. YD® : σώζουσαν B e k k 69 elç γάρ νόσσευσιν 
V έώμενος P W B e k k 70 καί om. B e k k 72 γοϋν μετρίως Α 73 νεών W 
αύτοΟ W 74 καί om. V D » καί post πότον add. V A D a 76 άττέφου V : άπεύθου 
P W D a καί post χειρών add. W 78 ίεροΐς W 79 τών om. W 80 au:ούυ W 
83 σννφδειν : συμφέρειν Am%YP P W B e k k 

59—444, 10 άλλά — δφλημα om. b, sed suppl. D in foliis insertis 
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444 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 583/4(5 

λως καί δυσπραγοϋσιν σγνοιαν του καλοΰ τοις ούτω φάσκουσι · πάντα 
γάρ έξεΐυαι τοις βασιλεύουσι ποιεϊν διετείνετο καΐ θεοΰ καί άνακτος κατά 
τό άρχειν των επί γης μή ώς έπίπαν είναι τό διεστώς άσύμβατον καΐ 
άντίθετον, ώς τη καταφάσει άπόφασις. συνιστών δέ ώς δήθεν άμεμφή και 
ανεύθυνα τά γινόμενα παρήγεν εις παράδειγμα τόν Ιν βασιλεΟσι Χρι-
στιανοϊς κράτιστον όμου καί πρώτιστον Κωνσταντΐνον | τον μεν των 
ήλων, δι' ών ô Κύριος της δόξης τ ω ξύλω της κατάρας πεπαττάλευτο, 
τ ω ίππείω χαλινω έγχαλκεύσαντα, τόν δέ τ ή κόρυθι ένερείσαντα. τον 
δέ σκοπόν έκών παρεβλέπετο, δι' δν ό της πίστεως άρχηγός άναξ ταϊς 
τοιαύταις ενεκαλλωπίζετο πράξεσι, δύναμιν θειοτέραν τόν του σταυρού 
λόγον δεικνύς τοις "Ελλησι καί τιθέμενος, οι μωρίαν τό κήρυγμα ήγηντο. 

Άλλα καί τό άργύριον κιβδηλεύσας άδόκιμον τό νόμισμα κέκοφε καί 
την των χρημάτων συλλογή ν ούκ άνέγκλητον εποιεϊτο παντάπασι τάς 
τε των δημοσίων φόρων εισπράξεις έπέτεινε καί περί τήν τούτων άπόχρη-
σιν ήσωτεύετο. καί τάς αρχάς ττρούβαλλεν είς έξώνησιν, ώς τάς όπώρας 
οί αγοραίοι, ενίοτε δέ καί άτερ βαλαντίου καί πήρας άποστολικώς ε!ς 
τάς επαρχίας έξέπεμπεν ους ήδει μερίδα τ ω δικαίω δίδοντας καί άκατα-
γοητεύτους χρυσίω, μηδ' οίκοι καταβύοντας πάντα τά συλλεγόμενα, 
άλλά καί τ ω δημοσίω ταμιείω κατατιθεμένους τό έφάρμοστον δφλημα. 

Ναοϊς δέ καί τεμένεσι καί εύκτηρίοις οικοις καί ίεροϊς φροντιστηρίοις, 
ώς ou τις πρότερον, τό φιλότιμον έπεξέτεινε· τούς γάρ καμόντας χρόνω 
Οπήρεισε, καί δσοις τό ά/λαοφανές ήμαύρωτο, τούτους τοις έκ ψηφίδων 
καί χρωμάτων ώραϊσμοϊς κατεκόσμησε. προς δέ γε τήν θεομήτορα το-
σαύτην ετρεφε πίστιν, ώς καί τήν | ψυχήν έκκεχύσθαι ταϊς εικόσιν αύτής. 
καί διά τούτο πλείστας χρυσίω περιστείλας καί λίθοις περιανθίσας τι-
μαλφέσιν άνέθηκε ναοϊς εις προσκύνησιν, καθ' ους γίνονται πλειστάκις 
των εύσεβών συνδρομαί. 

91—94 παρήγεν — ένερείσαντα: cf. Socr. Hist. eccl. 1, 17, 8; Sozom. Hist. eccl. 2, 1, 
9; Theodoret. Hist. eccl. 1, 17, 5 93 ό — δόξης: 1 Co. 2, 8 τω —κατάρας : Gal. 
3, 13 95 ό — άρχηγός: Hb. 12, 2 2 o! — ήγηντο: cf. 1 Co. 1, 23 7 άτερ — 
άποστολικως: cf. Luc. 22, 35 14—15 πρός — αυτής: cf. Nie. Or. 96, 25 sqq. 15 
τήν — έκκεχύσθαι : cf. Ps. 41, 5 

VA = a, Ρ W, RMDF (usque ad 18 συνδρομαί) = b 

89 έτπγείων P W Bekk άσύμμικτον VA 90 δήθεν om. VDa 92 κράτιστον : κράτορα 
VA κρ.— ττρ. :πρώτιστον καί κράτιστον Ρ Bekk: πρώτιστον W 93 προσπεπαττά-
λευτο AD" : - προσήλωτο P W Bekk 94 ίππείφ : οίκείω W έγχαλκεύσαντα : 
πατταλεύσαντα P W Bekk άνερείσαντα VW 94—95 τόν έκεΐνου δέ σκοπόν 
καί τόν τρόπον Β 95 σκοπόν: τρόπον V 2 ήγοντο Α 3—10 καί alt. — 
δφλημα suppl. P m « : om. W 4 των om. VDa 7 δτερ: υπέρ V 11 ναοΰ A 
12 έξέτεινε V: ϋπεξέτεινε RM 13 ήμαύρωτο: ήφάντωτο P W 17 πολλάκις F 
Bekk 

16 τιμαλφέσι περιανθίσας P W b Bekk 
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'Αλλά καί την επί τό κάταντες έν τώ λιμένι τών Σοφιών έστίαν Ίσαα-
κίου του σεβαστοκράτορος είς πανδοχεΐον μετασκευάσας άνδρών μέν 20 
έκατόν παρέθηκε τράπεζαν καί κλίνας ίσομέτρους, τοσαυταρίθμοον δέ 
ύποζυγίων ίππώνας ανέστη σε · καί είστιώντο καθ' έκάστην οί παρα-
βάλλοντες άτερ καταθέσεως αργυρίου έφ' ήμέραις πλείοσι. μετέβαλε δε 
EÎÇ νοσοκομεϊον καί T O U S βασιλικούς δόμους, ούς κατά τον νεών των Τεσ-
σαράκοντα μαρτύρων ό βασιλεύς 'Ανδρόνικος έδομήσατο. ετι γε μην 25 
τόν του μεγάλου δρουγγαρίου όνομαζόμενον οίκον έκ του δεσπόζοντος 
ώνησάμενος ομοίως καί τούτον εις άνόσταυλαν των καχεκτούντων άπέ-
ταξεν ούδενός φεισάμενος όπόσα πρός ρώσιν όρωσι των άσθενούντων, 
καί πυρός τό προσάρκτιον κλίμα της πόλεως άφανίσαντος, διαδόσεσι 
χρημάτων τους ες δόμους καί τά όντα ζημιωθέντος παρεκάλεσε. καί βα- 30 
σιλεύσας τοις πολίταις διένειμε χρυσίου κεντηνάρια πέντε, καί της μεγά-
λης Ιβδομάδος έφισταμένης, καθ' ην τά ύπέρ ημών του θεανθρώπου πά-
θη σεβάζονται, πολλάς τε άποβαλομένας θανάτω τούς εύνέτας άνεκτατο 
της χηρείας δι' εύποιΐας καί παρθένοις έχο|ρήγει τά προς γαμήλιον δφδα 
καί παστάδα καί ύμέναιον επιτήδεια. 35 

Ού μόνον δέ καθ' ενα καί κατ' οίκους και συγγενείας ενεπίμπλα φιλο-
δωρίας, άλλα καί πόλεις εστίν ότε δλας εύηργέτει ταϊς των φόρων 
άνέσεσιν. ώς δ' επος ειπείν, ούτως έχαιρε τώ ελέω καί προς την των 
άγειρομένων άπόκτησιν ερρωτο, ώς οαταντλείν άμφοτέραις τά επεισρέον-
τα · οπόθεν αύτω ύπεισέδυ καί ύπούλως παρεισεφθάρη τό μη εκ πόρων 40 
άεί ποτε δικαίων τά χρήματα συγκομίζεσθαι· τάς γάρ τών δαπανών 
ύπερόγκους τη ασωτία έγγιζούσας οί πλείστοι μη ύφορώμενοι, είσπρά-
ξεων εφευρεταί καινών καθιστάμενοι ώς γεωργίω ήμέρω μελίνην ή ρόδω 
άνεμώνην τά μη καλώς μηδ' όσίως συλλεγόμενα σνμφύρουσι χρήματα 
τοις δικαίοις. 45 

Κατάφορος δ' ών εις θυμό ν ούδέ του συμπαθούς ήθους άπφκιστο, 
άλλ' αυτός έαυτόν πρός εύμένειαν επανάγων σύνδρομον πολλάκις επε-
ποίητο τή οργή τήν συμπάθεια ν καί ταΐς συμφοραΐς τών ανθρώπων 
έπικλώμενος τά πρός ύφαίρεσιν έκάστφ επεμέτρει τών άλγεινών. 

19 άλλα καί etc. : cf. Nie. Or. 94, 28 sqq. 39 άπαντλείν άμφοτέραις: cf. p. 188, 30 

VA = a, P W (ab 46 συμπαθούς pars alt. codicis) RMDC (ab 19) = b 

25 έδομήσατο P l r 25—27 Ιτι — άπέταξεν om. RM 30 όντα: τούτων ένδον AW 
33 σεβάζονται : σκευάζονται R τε : τ ά $ ν συνεύνους V 34 δάδα codd. : δόμα Bekk 
36 ένεπίπλα AWRMD 39 έγειρομένων R : χρημάτων A W : άγειρομένων χρημάτων 
DC (άπό)κτι(σιν) CPc: άπόκρισιν W ϋπεισρέονταν 40 όθεν Bekk 42 πλεί-
στα V 44 ξυλλεγόμενα A P W ξυμφύρουσι V : συμφέρουσι Α : συμφείρουσι Μ χρή-
ματα om. W : post δικ. trp. DC 45 TOTS δικαίοΐζ DC: τοις δικαίοι; πορίσμασιν 
APmgw Bekk: om. V R M 46 δέ R 

25 έδομήσατο : είσατο W b, sed έδομήσατο CPC 27 άνάπαυμα P W b Bekk 
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50 ΤαΟτα δέ πράττων και αλλ', όττόσα τό λέγειν τταρέδραμεν, ώετο 
ττί βασι [ λεία ένεστηρίχθαι ώς ουδ' ευ ούρανίω σφαιρώματι ήλιος ή ώς 
στέλεχος φοίνικος ύττό οσμής άναθηλούμενον ύδατος και κέδρος Λιβανί-
της ύψίκομος ες κύκλους διατηρηθήναι μακραιώνων ένιαυτών. τοϋτο δ' 
αν και άλλος τις υπετόπασε την άγαθήν άποκρίνας μερίδα και άσπασά-

55 μένος και μή τοις επτά μόνον διδούς τό άνάλογον, αλλά και τό τής ογ-
δόης μυστήριον έχων προ οφθαλμών κάν τ ω της εφ' έκάτερα ροπής 
κύριος είναι προσρέπων συνεχώς τοις άμείνοσιν, τοις δ ' έναντίοις έπινηχό-
μενος βράδιον, αλλ' ού γινόμενος υποβρύχιος, θεός δέ ούχ ούτω βεβούλευ-
ται. τ ίςδ 'έγνω νουν Κυρίου ή τίς συμπαρείληπταί οϊ σύμβουλος; άμέλεικαί 

60 εκποδών τον άνδρα ΘέσΘαι προμηθευσάμενος, αρίστη πράξει και καλλίστη 
προθυμία συνεπεγείρας οίον αυτόν και έπιρρώσας χρήσασθαι, ά-
σπαστόν και μετά την άπόθεσιν τής αρχής τοίς πλείοσιν εδειξε. 

Μή φέρειν γάρ εχων τάς μετά ΣκυΘών επιδρομάς καί ληστείας των 
Βλάχων, πληττόμενος δέ και τ ω τον Γίδον Άλέξιον καί τον Βατάτζην 

65 Βασίλειον, ών ό μεν των έφων | ήγεϊτο ταγμάτων, ό δέ Βατάτζης των 
έσπερίων προυκάθητο, συμπλακέντας τοις πολεμίοις έγγιστά που του 
πολίσματος, ου δομήτωρ Άρκάδιος, μή μόνον ουδέν τι κατωρθωκέναι 
χρηστόν, άλλά τον μέν Γίδον άκόσμως φυγείν άπολωλεκότα τό κρεΐττον 
τής στρατιάς, τον δέ συμφθαρήναι ταΐς ύ π ' αύτόν τάξεσιν, εγνω καί πά-

70 λιν δι' έαυτοΟ κατά των αντιπάλων έξενέγκασθαι πόλεμον. συλλογαί 
ούν καί άπογραφαί των 'Ρωμαϊκών έγίνοντο στρατευμάτων, ούκ 
άχρεϊον δέ καί τό μισθοφορικόν ξυνελέγετο. πέμψας δέ καί προς τον 
εκείνου πενθερόν τον ρήγα τών Οΰννων δι' επικούρων ήτεϊτο σύναρσιν 
ό δέ άσμένως έπαρήξειν έπένευσε καί διά τής Βιδίνης εκπέμψει ν ϊλας 

75 συνέθετο στρατιώτιδας. 

66 συμπλακέντα$ : a. 1194 

51 ένεστηρίχθαι — ήλιο?: cf. Ps. 88, 37 5 1 — 5 2 cas (alt.) — ΰδα-ros: cf. lob 29, 18 
et 14, 8 sq. 52 κέδρος Λιβανίτης: Ps. 91, 13 54 τήν — μερίδα: cf. Luc. 10, 42 
55—56 μή — όφθαλμων: alludit ad Eccl. 11, 2 et Hb. cap. 4 ; cf. Nie. Or. 182, 28 
59 t ís — σύμβουλος : cf. Is. 40, 13 

VA = a, P W , R M D F (ab 59 Tis) C (usque ad 59) = b 

51 έστηρΐχθαι V ούδ' èv: ούδέ Bekk 52 
όδμη5 V άναθηλούμενος A P W Bekk S3 eîç C 56 κάν: καί APC Bekk 
57 μέν post προσρέπων add. AP™* Bekk συνεχώς : άεΐ Bekk 58 βεβούλευτο V 
60 προμηθευσάμενο$ : προμηθευσάμενος τό θείον A W : τό Θείον προμηθευσάμενον Ρ 
Bekk 61 συνεπεγεΐραν Ρ Bekk έπιρρώσαν Α Ρ Bekk άσπαστόν : άσπάσια Α : 
άσπάστα W 65 καί post Βατάτζης add. R 68 άπολωλοκότα W R M D a o F 6 8 — 
69 Tfjs στρ. τό κρεΐττον R 69 συναπολωλέναι A W : συνδιαφθαρήναι Sc πάλιν καί 
R 72 συνελέγετο V Bekk 73 δ ι ' o m . V 74 έπένευσε: εκέλευσε F Βυδί-
νης W D F : Βοδείνης Ν : Βιδύνης Sc 

5 1 — 5 3 ή κατά στέλεχος . . . καί κέδρον Λιβανίτην ϋψίκομον . . . τηρηθηναι b 
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Άποχρώσαν ου ν την του στρατοπέδου ξυλλογήυ έργασάμενος και 
ττέυτε μέυ πρός τοις δέκα χρυσίου ένσκευασάμενος κεντηνάρια, αργυρίου 
δ' ενθέμενος υπέρ τά έξήκοντα καΐ ετερ' άττα τη στρατιά εφοδιασάμενος 
χρήσιμα, κατά τάς Μαρτίου ημέρας της βασιλίδος των πόλεων εξεισιν 
άφείς εαυτόν θεω και κατά των βαρβάρων στηρίξας τό ίδιον πρόσω- 80 
πον και θείς ώσεί πέτραν αυτό στερεάν και δρον της επαναστροφής θέμενος 
τό πέρας των έργων, ών χάριν κατά των αποστατών έξεστράτευεν, ε! 
μεν δεξιό ν εϊη τοΰτο, επανατιθείς τω 6εω, ει δ' απαίσιο ν, δπερ άπηύχετο, 
καί οϋτως των εκείνου κριμάτων έξαρτών εισέτι δοκιμάζοντος την των 
αμαρτωλών ράβδον πατάσσειν | κλήρον τόν δίκαιον. 85 

Καί ό μεν άπαίρει τοιούτον τρέφων τό πρόθυμον καί όμόσε τη άκμή 
του κινδύνου χωρών· ή δ' ύπερκειμένη πάντων χειρ καί ροπή ετι ην 
υψηλή, ούδ' ó του Κρείττονος άπεστράφη θυμός, ώς εδειξεν, έπί πασιν 
οίς οι Βλάχοι κραταιωθέντες προηγωνίσαντο. καί ούτω μέν οΐ οφθαλμοί 
του κρατούντος επί τους παραπικραίνοντας έβλεπον άποστάτας καί τω 90 
διανοητικώ εκείνου τά άφεστώτα πόρρωθεν έφαντάζοντο, ό δε τού-
τον της αρχής άνατρέψων εγγύς ών καί συνεστώς παρεβλέπετο καί τό 
άφ' εστίας σκώλον ώς μή παρενοχλούν ύπεραλλόμενος ήν. και καινόν 
ουδέν, έπεί καί τάς παραβλαστανούσας κακίας ταϊς άρεταϊς άγχιθύρους ή 
καί φεραλλήλους μάλιστα ούσας ουχ όραν, ώς δέον όραν, οΐ πλείστοι τών 95 
ανθρώπων αίρούμεθα ή δυνάμεθα, εώ γάρ λέγειν οτιπερ ενεσημήνατό ι 
πως ήμϊν ή φύσις καί ενεφύτευσε πρός τά οικεία πάθος καί συνδήσασα 
τω φίλτρω ένδιδόναι καί μαλακίζεσθαι πρός τάς φαύλας εξεις καί πράξεις 

79 Ιξεισιν: a. 1195 mense Mart. 

80 στηρίξας—πρόσωπον: cf. 1er. 21,10; Εζ. passim 81 6εΙς—στερεάν : cf. Is. 50, 7 
84—85 την — δίκαιον: cf. Ps. 124, 3 93 αφ* έστίας: cf. Zenob. 1, 40 

VA = a, PW, RMDF = b 

76 άποχρώσας RM ξυλλογήν: κατασκευήν V: συναγωγή ν Β 78 χρήματα τε 
καί post έφοδιασάμενος add. V χρήσιμα: χρήματα Β 79τάςοπ ι . W Μαρτίου? 
APWRM 80 τώ θεώ VAW 82 έξεστράτευσεν V : έστράτευεν Ρ : έπορεύετο AW 
Sc 83 τ φ om. P a c RM δπερ: όσον V 84 ούτω Pa c Bekk κριμάτων έκείνου 
Α έξαρταν V : om. R 85 φάβδον πατάσσειν om. W 85 τόν ante κλήρον add. 
APmg Bekk τών δικαίων Bekk 87 χωρεί AW υποκειμένη V ή ροπή Μ 
89 κραταιωθέντες—• όφθαλμοί om. R καθ'ήμών ήγωνίσαντο Ρ 91 έφεστώτα W 
92 καί συνεστώς om. W καί κρινόμενος τά πάντα όμόψυχος post συνεστώς add. Ρ 
93 μηδόλως Ρ 94 παραναβλαστούσας R 94—95 ή καί φεραλλήλους om. VA 
1 ότιπερ : ότι V : ώς Ρ άνεσημήνατο W 2 πάθη V, ubi η p.c. , R: συμπάθειαν 
Ρ Bekk 3 καί διδόναι W 

91—92 ό —παρεβλέπετο: οΐ δέ γε τούτον της άρχής άνατρέψοντες (-τρέψαντες R) 
έγγύς δντες παρεβλέποντο b Bekk 93 Οπεραλλόμενον W b 
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4 4 8 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ NI ΑΤΟΥ Bekk 589/90 

έαυτών και τ ω ν φίλων ενιαχου παραβιάζεται καί μή ραδίως ϋπάγεσθαι 
5 διατίθησι τοις έτταντλοΟαιν ώς εϊς τετρημένον πίθον τ ό ους καί ύφηγου-

μένοις τά δρώμενα οίς προσπεπόνθαμεν. 
Ούκοϋν καί ούτος ò βασιλεύς ιταρά πλείστων ένωτιζόμενος έιτιβου-

λεύειυ τ η αύτοϋ αρχή καί ζωή τον άδελφόν Άλέξιον, είκαίπαραπετάσμα-
τι φι|λίας σνγκαλύπτων λέληθε τον μισάδελφον, ώς λήρον άπεπέμπετο 

ίο τ ά λεγόμενα, μή τ ό έξεταστικόν ώς λίθο ν ' Ηράκλειαν π ρ ο σ ά γ ω ν καί βασα-
νί ζων τά δρώμενα, άλλά δριμύς ών τοις τά τοιαύτα είσηγουμένοις ώς εχουσι 
προς εφέσεως εξίτηλον ποιεϊν τήν άνέκπλυτον καί οίον είς βάθος έγκεκαυ-
μένην τ ή Ιαυτοϋ ψυχή προς τον κασίγνητον στοργή ν, δν μόνον άπό πάν-
τ ω ν ό λωβητήρ 'Ανδρόνικος ουκ έσίνατο. 

15 Άφιγμένος τοίνυν ες την παραθαλαττίδιον 'Ραιδεστόν τήν πρω-
τίστην εκτελεί καί κυριώνυμον άναστάσιμον έορτήν καί Θύει καί εσθίει 
π ά σ χ α τ ό μυστικόν, ενθα καί τ ω Βασιλακίω συγγίνεται. ή ν δ ' ούτος 
άλλότροπόν τινα βίοτον μετιών δόξαν τε παρά π ά ν τ ω ν ήνέγκατο προ-
φητεύειν καί προβλέπειν τά εμπροσθεν, δθεν είς αύτόν τά πλήθη συνέρ-

20 ρεον, ώς ούδ' ες μυρμηκιάν οί έπανιόντες τε καί εξιόντες φιλόπονοι 
μύρμηκες ή γοΟυ οί Ις "Αμμωνος πάλαι καί Άμφιάρεω άφικόμενοι. άληθές 
δε ουδέν καί σαφές περί τ ω ν έσομένων ούτος έφθέγγετο, πεπλανημένα δέ 
καί άσύμφωνα έαυτοϊς καί γριφώδη διεξήει βήματα· έν πολλοίς δέ καί 
γέλωτος διατεχνώμενος άξια τον άγελαιοκόμον δμως καί προς ΰννιν 

25 άφορώντα καί κώπην έπεσπδτο λεών. τ ω ν γ ά ρ άφικνουμένων ές αυτόν 
γυναικών έμάστευε τους μαστούς καί περιαθρών τ ά σφυρά ληρών επί 

16 έκτελεϊ — έορτήν: die 2 mens. Apr. a. 1195 

5 τοις —oôç : ci. Plut. Quaest. Conv. 1, 8 p. 625 D et 2, 4 p. 631 D : τετρυπημένον 
εχεις τό ους; έπαντλ. eis τετρημένον πίθον: cf. Mant. prov. 1, 48; Ps.-Plat. Prov. Ecl. 4 
10 λίθον 'Ηράκλειαν: pro lapide Lydio, cf. Plat. Gorg. 486 d 

VA = a, PW, R M D F = b 

4 φίλων ένιαχοϋ: φιλτάτων ήμϊν Ρ ττροσβιβάζεται V : προσβιάζεται AW 5 
έπαντλδσιν R ώς om. Μ 6 μή καλώς ante δρώμενα add. Ρ Bekk : κακώς 
post δρ. add. A m * W προπεπόνθαμεν V 8 καί ζωή suppl. P m e ε{ om. P a c 

Bekk 8—9 εΐ — μισάδελφον: καί — φιλισαάκιοι ex b cum καί παραπετάσμοττι κτλ. 
ex a coniunxit W 9 συγκαλύπτων λέληθε : σνγκαλύπτειν πολλαχή Ρ Bekk τόν : 
τό Bekk καί — φιλισαάκιοι ex b post μισάδελφον add. Bekk άπεττέμποντο F 
10 μηδέ F Bekk Ήράκλειον F Bekk προσόδων A 11 τά δρώμενα: των πα-
ρά τοΰ άδελφοΰ πραττομένων τό κίβδηλον Ρ Bekk TOÏÇ om. F 13 αύτοΟ Ρ 
13—14 6 λωβητήρ άπό πάντων F 15 παραθαλάττιον AW πρωτίστην: μεγίστην 
P W Bekk 17 τό ante πάσχα add. Bekk 19 καί — εμπροσθεν suppl. P m « 
21—22 άληθές δέ ούδέν: άλλ' ούδέν άληθές Bekk 22 ούδέ Μ 23 γριφώδη: 
κρυφιώδη R έξήει AW 24 όμως om. P a c 26 έμάστευσε Α περιαρθρών Α 

4 καί pr. : τε καί b Bekk 8 καί ζωη om. b 8—9 εΐ — μισάδελφον: καί ώς πλείονες 
είσι φιλαλέξιοι μάλλον ήπερ (ή R) φιλισαάκιοι b 18 δόξαν τε: καί δόξαν b Bekk 
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τούτοις ήν καΐ άττοφοι[βάζων άδιάγνωστα λόγια, άπεσιώπα δέ κάττί 
Taïç πλείσταις τώυ ττεύσεων, αιπερ αύτω παρά των προσιόντων έπή-
γοντο, καί τάς οικείας πράξεις μεταβάσεσι τοττικαϊς καί σχηματισμοΐς 
επέραινε ΠανικοΤς. συνεστώτα δέ τινα γύναια Γραϊκά, οίστρηλατουντά 
τε καί κωθωνιζόμενα, κατά γένος αύτω συναπτόμενα, ύφηγουντο τοις 
παραβάλλουσι τά ύπό του Βασιλακίου τελούμενα, δ τι των γενησομένων 
τεκμηριάζουσι, καί τήν σιγήν ώς τι φθεγγομένην και ύποδηλουσαν σο-
φόν διεσήμαινον. έδόκει ουν ò άνήρ ούτος τοϊς μέν πολλοίς, ώς εχω εΙπών, 
προφητικός καί προσημαίνων τά συμβησόμενα, καί μάλισθ' όπόσαις των 
γυναικών at των πεύσεων άσεμνοι καί άσχή μονές των έσθημάτων εγ-
κομβώσεις ώς παιδιά τις περιεσπούδαστο γέλωτι σύμμικτος, τοις δ' ες 
νουν βάπτουσι περίεργόν τι καί γελωτοποιόν καί ληρωδες γερόντιον 
ήγητο. είσΐ δ' οι καί πνεύματι Πύθωνος κάτοχον εύστόχως είρήκασιν, οίς 
έθέμην μάλιστα καί αύτός. 

Τότε γοΟν έπιστάντι τ ω αύτοκράτορι ούτε προσέσχεν όλως ώς 
περιβεβλημένα) τοσαύτην καί τοιαύτην ίσχύν, ούτε προς τήν αύτου 
προσηγορίαν (ή δέ fjv ,,χαίροις, ώ πάτερ Βασιλάκιε") τήν άπόκρισιν 
εθετο ή γοϋν άντησπάσατο σιωπή κατανεύσας τή κεφαλή, άλλ' ώδε 
κάκεϊσε μετά πωλικών φερόμενος σκιρτημάτων καί παραφόρων μετα-
κινήσεων έκακολόγει τούς προσιόντας, | μηδ' αύτοΟ φειδόμενος του κρα-
τούντος. όψέ δέ καί μόλις των άτάκτων λήξας κινήσεων τήν χείρα έκτεί-
νας άχρειοϊ δια του σκίπωνος, δν εφερε ταιν χεροιν, τήν εΙκόνα του βασι-
λέως, ήτις κατά τό είς εύχήν άποτεταγμένον αύτω οίκίδιον χρώμασιν έπί 
τοίχου έστήλωτο, τούς όφθαλμούς διαλωβησάμενος. ώρμήκει δέ καί τόν 
τής κεφαλής πϊλον άφελέσθαι του βασιλέως, ταϋτα ó μέν ούτως διεπε-
πράχει, ó δέ αύτοκράτωρ άφροσύνην του ανδρός καταγνούς εκείθεν με-
Θίσταται. αύτοϊς μέντοι γε τοις συνειλεγμένοις όφθαλμοΐς παραλαβουσι 
τά γεγονότα ούκ εύσύμβολος των έσομένων οίωνός συλλελόγιστο * ώς δέ 

39 πνεύματι Πύθωνος: Act . 1 6 , 1 6 

VA = a, PW, RMDF = b 
28 αΐπερ : καίπερ R 30 γύναια γραϊκά τίνα Bekk 34 ό om. V μέν om. V 
35 προσημαίνων: προφητεύων Ρ 36 α!:καΙ\ν άσεμναι R 39 ήγητο: ώετο 
Ρ πνεύματος F 41—42 ώς τοιαύτην έξουσίαν έχοντα Β 42 τοσ. καί τοιαύτην 
(καί t . om. W) : τοιαύτην καί τοσαύτην V ίσχύν: τιμήν R 43 ώ om. R τήν: 
τήν αύτήν Μ 44 τη σιωπή V τήν κεφαλήν AWDFB Sc 46—47 έκακολόγει — 
κινήσεων suppl. Pm« 46 καί μάλιστα τόν Μεσοποταμίτην ΚωνσταντΤνον, δ; ήν τότε 
λίαν ώκειωμένος τω βασιλεΐ post προσιόντας add. DF Bekk 47 όψέ: ό AP: om. Sc 
48 τοΰ om. Ρ σκίμπωνος F Bekk 49 αύτω άποτεταγμένον Bekk 51 βασιλέως 
etiam Sc: βασιλεύοντος APW ταΟτα: καί ταΰτα DF Bekk ό μέν ούτως: μέν ούν 
έκεϊνος Ρ : μέν ούτος Bekk ούτω V διαπεπράχει V 53 γε om. Α τοις om. R 
54 εύσύμβουλος PW 
50—51 τόν τής κεφαλής τοΰ αύτοκράτορος πϊλον άρπάσαι καί χαμαΐ κατενεγκεΐν b 
Bekk 52 ό δέ βασιλεύς άφροσύνην καταγνούς τού άνδραρίου (τού άνδρ. καταγνούς 
Μ) έκείνου έκεϊθεν κτλ. b Bekk 
29 van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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καί τάς αποβάσεις ού ττάντη άπαδούσας τοις συμβόλου τεθέανται, èrrì 
πλέον έκαστος ετι τήν περί τ ο υ Βασιλακίου δόξαν έκράτυναν, άμφιρ-
ρεπή τε ουσαν, ώς ήδη μοι λέλεκται, κάπί toTs πλείστοις αμφισβητήσιμου. 

Ώ ξ δ ' είς τ ά Κύψελλα ό κρατών εγεγόνει, τ α μέν τ ω ν στρατευμάτων 
eîç τάξεις συνέταττε, τ α δέ καραδοκών προσέμενεν άφικέσθαι. ό δ ' αδελ-
φός πάλαι ένεδρεύων τ η βασιλείς, τότε τ ά | ύποδεδυκότα τ η ψυχή 
καί ύποθαλπόμενα τ ο υ στήθους άναμηρύων είς φως προήυεγκε. τοίνυν 
ό μέν αυτοκράτωρ είς κυνηγέσιον ορμηθείς καί προς τ ω έφιππος είναι 
γινόμενος μετεπέμπετο καί τόν άδελφόν συνεξιέναι oi καί συνδιαχυθήναι 
κατά των έκεΐσε πεδίων τ ά π ο ώ δ η καί ανθηρά · ό δε τ ό προς τ ό έν χερσίν 
έργον έτοιμασάμενος έπισπέσθαι οί άπείπατο, προς σχάσιν φλεβός 
έτοιμασθηναι λέγων, μαλακισμόν ύποκρινάμενος σώματος. 

Καί ούτως ό μέν εξεισι καί μόνος καί της προκειμένης εχεται, ό δέ ώσεί 
σταδίους τρεϊς τόν άδελφόν καί βασιλέα προϊόντα Ιδών της σκηνής μετά 

61 τοίνυν etc. : die 8 mens. Apr. a. 1195 

VA = a, PW, RMDF = b 
55 où πάντη : άπάντη F 56 êti suppl. Pm« : δτι F του 

om. V 57 πρότερον ante κάττΐ add. Bekk 58 παρεγένετο Ρ 59 à; Ρ 
καί post δέ add. V 59—61 ό — προήνεγκε V: ό δέ άδελφός αύτοϋ τήν μελέτην, ήν 
είχεν έν τή ψυχή αύτοϋ πρό πολλού κρυφίως, τότε φανερώς αυτήν άπεκάλυψεν Β : lect. 
versionis b hab. APW Bekk (cf. infra) 60 ένδεδυκότα Ρ Bekk 61 τότε post 
στήθους rep. AP add. W καί post τοίνυν add. V ές V 62 είναι: όφθήναι Ρ 
Bekk 63 γενόμενος AWN καί pr. om. V Άλέξιον post άδελφόν add. APW 
Sc Bekk διαχυθήναι APW 64 τό pr. om. Bekk 64—66 6 — σώματος: έκεΐνος 
δέ τήν έτοιμασίαν κατασκευάζων τής αύτοϋ πράξεως άντεμένησεν αύτόν δτι άνώμαλόν 
έστι τό δλον μου σώμα καί θέλω φλεβοτομηθήναι Β 65—66 πρός— σώματος : 
μαλακισμόν ύποκρινάμενος σώματος καί σχάσιν αύτόθεν έσομένην φλεβός V 65 σχά-
σιν: χύσιν RM 66 ύποκρινόμενος W 67 ούτως ό : ούτος Μ 67 ό δέ eras. Α : 
ol δέ της έταιρίας 'Αλεξίου καί των σκεμμάτων έκείνω συμμέτοχοι κύβοι καί εύριποι καί 
σκηνής γέμοντες άνθρωποι AmePW (cf. b) : oí δέ της έταιρίας 'Αλεξίου Sc 68 τόν 
βασ. προϊόντα ίδόντες PW (cf. b) 

58 έγεγόνει : άφίκετο b Bekk 59 ές φάλαγγας καί ΐλας ξυνέταττε b Bekk 
59—61 δ —προήνεγκε: των δ ' εύ γεγονότων (εύγενών APW) συχνοί (συχνή W) τή 
άκομιστίςι τοϋ κρατούντος (κρατούντος : βασιλέως Ρ Bekk) δυσχεραίνειν (έκ μακροϋ 
δυσχ. Ρ Bekk) πλαττόμενοι (δυσχ. πλ. : δυσχεραίνοντες AW) καί τω μή (μή : βαθύ R : 
μέν MDac F) κατά τόν είκότα λόγον τά κοινά διοικεϊσθαι (διακεϊσθαι Μ) πράγματα 
(καί — πράγματα : είπείν δέ καί τάς μεταβολάς των πραγμάτων κατά πολύ συμβαλ-
λομένας αυτοϊς ές χρηματισμόν κατανοήσαντες APW: καί—πρ. ex b cum είπείν 
δ* άληθέστερον τάς — κατανοήσαντες coniunxit Bekk) τότε (post στήθους rep. A : trp. 
W) . . άναμηρύοντες . . . προήνεγκαν b APW Bekk: των δ' εύγενών συχνοί τάς μετα-
βολάς των πραγμάτων ώς συμφερούσας αύτοΐς κατανοήσαντες τά έν τή ψυχή τούτων 
είς φώς έξήνεγκαν Sc 64—65 δ — έτοιμασάμενος: ό δ' b 66 λέγων: σκηψάμε-
νος b μαλακισμόν — σώματος om. b 67—70 ό —καταγωγήν: οί δέ τοϋ σκέμμα-
τος κοινωνοΰντες τω Άλεξίω λοιμοί καί κύβοι καί εύριποι καί σκηνής γέμοντες άνθρωποι 
(άνθρ. : ώς άνθρ. Μ) ώσεί σταδίους τρεις τόν βασιλέα προϊόντα ίδόντες (τής σκηνής . . . 
Ιφεσιν ex a add. Bekk) συναρπάζουσιν είρωνικώς τόν Άλέξιον καί είς τήν βασίλειον 
σκηνήν τούτον είσάγουσι καί άναγορέουσιν αύτοκράτορα b Bekk 
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των πέλας καί φίλων, ois ττεττολίτευτο καί οι συνδιφκουν αύτώ τά κατ1 

έφεσιν, την βασίλειον είσεισι καταγωγήν. ήσαν δ* ούτοι ό Βρανάς 70 
Θεόδωρος, ô Παλαιολόγος Γεώργιος, ó Πετραλίφας 'Ιωάννη?, ό 'Ραούλ 
Κωνσταντίνος, ό Καντακουζηνός Μανουήλ, καί συχνοί ετεροι άνάρσιοι 
καί εΟρπτοι άνθρωποι κατά γένος τ ω βασιλεΐ συναπτόμενοι καί σμήνος 
άλλο άγελαΐον, περί τό σεβαστοκρατορικόν πάλαι άλητεϋον | καί χαϊνον 
έστιατόριον καί χαΐρον ταϊς των πραγμάτων έξαλλαγαϊς. προσχωρεί 75 
δέ οΐ καί προς μόνην την των νεοχμωθέντων ένήχησιν άπαν τό στρα-
τιωτικόν ΐλαδόν καί όπόσον Ίσαακίφ προσέρρεπεν ώς θεροπτευτικόν καί 
οϊκίδιον καί οϊπερ είς βουλής άξίωμα ήρθησαν. 

Ό δέ βασιλεύς άσημους τά πρώτα φωνάς είς άκοήν ώτίου δεξάμενος, 
είτα καί κατά την άρχικήν αύλαίαν των πλείστων θεώμενος συνδρομήν 80 
καί την του άδελφοΰ άνάρρησιν ενηχούμενος, μετ' ου πολύ δέ καί τούς 
άγγέλλοντας έχων τά τολμώμενα, εστη τε του ϊεσθαι περαιτέρω καί τό 
του σταυρού ση μείον έαυτω έγχαράξας ,,ΐλήκοις, Χριστέ βασιλεϋ" άνεβό-
ησεκαΐ ρυσθήναιτής ώραςέκείνης πολλάκις έθεοκλύτησεν. έξενεγκών δέκαί 
όείχεν έγκόλπιον τής θεομήτορος μόρφωμα πυκνά τοΟτο περιεπτύσσετο 85 
τά μεν άνθομολογούμενος, τά δέ καί εξιλεούμενος, καί μετά συνοχής 
εδεΐτο καρδίας διαδράναι τά έπιόντα κακά. έπεί δέ καί τούς συλληψο-
μένους αυτόν έώρα πάντα χαλινόν άνεικότας και εν πνέοντας καί προς εν 
βλέποντας την αυτού κατάσχεσιν, φυγαδείας άπτεται· καί τον ποταμό ν 
επικινδύνως διαβάς, δς έκεΐσε βαθυδίνης διά του πεδίου σύρεται, είχετο 90 
τής όδοΟ ές ούδέν τι προδήλως σώζον κατάντημα συνόρων, τον δ ' 
όλεθρο ν ώς άνυστόν έκτρεπόμενος, δς έκ του μανιώδους των έφεπομένων 

89 ôs Μαρίτζα καλείται post ποταμόν add. Sc 

84 ^υσθηναι — έκείνηΐ: cf. Joh. 12 ,27 

VA = a, PW, R M D F = b 

70 τήν—καταγωγήν : συναρπάζουσιν τόν 'Αλέξιον καί ε is τήν 
βασίλειον αύλαίαν είσάγουσι καί άναγορεύουσιν αυτοκράτορα Ρ (cf. b) 7 ΐ " ό 
Παλαιολόγος Γεώργιος om. W ό 'Ραούλ: καί 'Ραούλ ΑΡ: 'Ραούλ ó W:καϊ è 'Ραούλ 
Bekk 72 Μανουήλ V : Μιχαήλ APW Bekk 75 προχωρεί R 76 ol: αύτώ 
VAW τήν om. V : hab. Β 78 oi καί eis—αύτοκράτορα ex b (vid. lin. 
67—70) post ήρθησαν add. W 79 άσήμους τά πρώτα : άσήμους τό πρώτον Α : ras. 
7 litt, τό πρώτον άσήμουξ W 80 αύλαίαν: σκηνήν Ρ : αύλαίαν σκηνήν AW: αύλήν 
Sc 82 τε om. V 83 άνεβόησε etiam Β : έβόησε V 84 πολλάκι*: πόλυ$ R : 
πύλλη5 Μ 86 καί pr. om. V 87 τ ά — κ α κ ά : τά έπιόντα οΐ τώτοτε δεινά Ρ 
88 χαλινά Α 91 σώζειν Ιχον Ρ 92 έπιόντων Ρ 

70—75 ήσαν — έξαλλαγαΤί om. b 77 ¿>s om. b 82 ταυτί τά τολμώμενα b 
περαιτέρω : πρόσω b 85 ένστήθιον b 87 τά — κακά : τόν έπιόντα κίνδυνον b 
91 τ ι : μέν b 92 έπομένων b Bekk 

29» 
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όρμήματος καΐ του μηδέν άνιέναι | του τάχους οξύτατος σνλλελόγιστο. 
άφιγμένος δέ κατά Στάγειραν, ήτις Μάκρη νυν κέκληται, συλλαμβάνεται 
παρά Παντευγένου τινός καί καταπροδίδοται τοϊς έπιδιώκουσιν. 

Καΐ τοίνυν τόν Ισχατον ήλιον θεασάμενος άμφω τ ώ όφθαλμώ μικρόν 
ύστερον έξορύττεται κατά την έν Βήρα μονήν, ής δομήτωρ ό του βασι-
λέως Άνδρονίκου τοκεύς Ίσαάκιος. εί δέ κατά θείαν νέμεσιν έκεΐσε ταύ-
τη ν τή ν δίκη ν ί-τισεν, έτέροις σκοπεί ν άφίημι· βούλεται γάρ ή τό πδν 
άρίστως διεξάγουσα πρόνοια καί τοις έχθροτάτοις τούς τιμωρούς φιλ-
ανθρώπως προσφέρεσθαι ύφορωμένους τό μή άειπαγέςτής Ισχύος καί τήν 
του κράτους άπόζωσιν καί τήν έκ του αύτοΟ κινήματος είς τό αύτό κα-
τάντημα πολλάκις μετακύβευσιν ή παλινδρόμησα. 

Καί τον μέν είχε μετά τούτο τό πάθος, ημερών συχνών μή προσενεγκά-
μενον σίτο ν διά τήν σεισάχθειαν της κολάσεως, τών βασιλείων §νδοθικάθ-
ειρξις πρόσκαιρος, καί αύθις ή κατά τόν Διπλούν Κίονα περαία, βίον 
άγρότην άντλοϋντα, οϊνω τε καί σίτω μετρητω διαζώντα, τόν δ' άδελ-
φόν ή βασιλεία μετ' είρηναίας καί άστασιάστου της καταστάσεως, καί ώς | 
εΐπερ κατά τούς Διοσκόρους δύνειν τε καί φαίνειν έτερημέρως τ ω της 
βασιλείας συνέθεντο στερεώματι. 

"Ηρξε δέ 'Ρωμαίων Μσαάκιος ένιαυτούς έννέα σύν μησίν έπτά, φλο-
γερός ών τήν όψιν, τήν τρίχα πυρσός, τήν ήλικίαν μέσος, τήν ίσχύν εύρω-
στος, ούπω τεσσαράκοντα ετη γεγενημένος, όπηνίκα καθήρητο της 
αρχής. 

11—12 βίον — άντλοϋντα: cf. ρ. 32, 47 14 κατά — Διοσκόρους: cf. Horn, λ 303 
17 τήν τρίχα πυρσός: cf. Nie. Or. 3 7 , 1 6 ; 98, 12; 32, 23 

VA = a, PW, RMDF = b 

93 όρμημάτων V 94 ήτις νυν Μάκρη κέκληται AW καί καταπροδίδοται, quod 
post, TIVÒS (lin. 95) non om., post συλλαμβ. suppl. A m * 9 5 παρά — τινός post 
έπιδιώκουσιν transp. W 1 μικρω Ρ 3 τήν ante θείαν add. Y 4—S τό παν 
άρίστως : άρίστως ή τό παν W 7 ύπόζωσιν Ρ έκ τοΰ om. Μ 11 πρόσκαιρος 
cum b om. AW ή et τόν om. R 12 ώς τόν τυχόντα Ιδιώτην post μετρητω add. 
Bekk 12 αύτοϋ post άδελφόυ add. Ρ Bekk 13 ή βασιλεία (etiam Β Sc) om. 
V: τά έαυτοϋ Α: ό βασιλεύς R μεταστάσεως W καί alt. om. Ρ Bekk 14 δύνειν 
τε: δ* αύτη Μ 15 συνέθετο V στρατιώματι Α 16 ζ ' W 17 όψιν: ψυχή ν Α 

93 καΐτοϋ 
(οΰ Μ) τάχους άνιέναι μηδέν b 94 νυν κέκληται : λέγεται νϋν b Bekk 95 παρά 
— τινός om. b 1 καί τοίνυν: ούκοϋν καί b Bekk 4 τήν δίκην Ιτισεν etiam Ν: 
ϋτισε τήν δίκην b ώς δράσας κακώς Άνδρόνικον post δίκην add. b: post ετισεν Bekk 
6—7 τό μή άειπαγές της άρχής καί τήν της Ισχύος άπόζωσιν b Bekk 7 ές b Bekk 
8 ή : τε καί b Bekk 9—10 προσενηνεγμένον σϊτα b Bekk 11 πρόσκαιρος om. 
b 11—12 βίον — διαζώντα om. b 14—15 συνέθεντο ante δύνειν transp. b 
Bekk 18—19 της βασιλείας καθήρητο b Bekk 
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ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Τ Ο Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ 

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

Και τόνδε μέν τόν τρόπον ό "Αγγελος Ίσαάκιος της άρχής καταστρέ-
φεται καΐ τόν δυνάστην ευχερώς άποζώννυται προσπαθών φωτός 
στέρησιν ύφ' ών ώς π α ρ ' οίκείων όφθαλμών χειραγώγησιν έφαιττάζετο. 5 
τί γ ά ρ άδελφοϋ, καί τούτου φιλουμένου, έγγύτερον αλλο καΐ γ ν η σ ι ό τ ε -
ρο ν; εί δέ τ ό ύδωρ | πνίγει, τί καί πιώμεθα άνθρωποι; καί εΐ καθ' έαυτών 
τ ά μέλη όπλίζεται, τίνι òcv συναρμολογηθέντες ζησώμεθα; και ή μέν φιλ-
άνθρωπος τέχνη έξ άντιθέτων σαρκών άντίδοτον συνεκεράσατο σώ-
ζουσαν, ivioi δέ τ ώ ν άνθρώπων τ ώ ν της φύσεως σεμνών δώρων έπιλα- 10 
Θόμενοι έπανέστησάν τε άλλήλοις καί δπερ είσΐν ήγνοήκασι μοχθηρία 
γνώμης καί δόξης Ιρωτι μείζονος, ή ν τοίνυν π α ρ ' §θνεσι καί τ ο ύ τ ο 'Ρω-
μαίων είς έξουθένωμα παρακολούθημά τε καί έπισύμβαμά τι λελόγιστο 
τών προηγησαμένων απάντων αίσχιον έπΐ ταις τ ώ ν π ρ α γ μ ά τ ω ν μετα-
πεττεύσεσι καί ταΐς τ ώ ν κρατούντων μεταθέσεσί τε καί άλλοιώσεσιν. ήσαν 15 

7 εί — άνθρωποι: cf. Galen. De diff. puls. 2, 4 (T. VI I I p. 577, 13—14 Kühn) 

VA = a, PW, RMDF = b 

1—2 Βασιλεία —πρώτος Β : Βασιλεία 'Αλεξίου του 'Αγγέλου· τόμος τεσσαρεσκαι-
δέκατος. του αύτοΰ Χωνειάτου V: Βασιλεία 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού άδελφοϋ Ίσαα-
κίου τοϋ 'Αγγέλου âv τόμοι? τρισίν (δς 'Αλέξιος λέγεται καί Βαμβακοράβδης add. W) 
APW: Βασιλεία 'Αλεξίου τοϋ 'Αγγέλου έν τόμοις γ ' Bekk 10 τών άνθρώπων om. 
PW Bekk 11 φύσεως καί post μοχθηρίςι add. V 13 έξουδενισμόν Β : έξου-
θένημα V Bekk (cf. Ps. 21, 6; έξουδένωσις Ps. 30, 19) 15 άλλοιώσεσιν Ρ Bekk 

1—2 Βασιλεία τοΰ βασιλέως (τοΰ βασ. om. RM) κϋρ (D: κυροϋ R F : om. Μ) 'Αλεξίου 
τοϋ Κομνηνοΰ (Κομνηνού: 'Αγγέλου D) · τόμος α ' (D: om. RMF): Βασιλεία 'Αλεξίου 
άδελφοϋ Ίσαακίου Κ : Έκτύφλωσις Ίσαακίου. Βασιλεία 'Αλεξίου τοϋ "Αγγέλου Ν 
3 sqq. Καί τόνδε μέν τόν τρόπον ό "Αγγελος Ίσαάκιος της άρχής καταστρέφεται, où 
γνώμη μάλλον τοϋ αύταδέλφου ή βίςτ, ώς ήδετο, καί συνδρομή παντός τοϋ στρατεύμα-
τος, κατ' αϋτοϋ σπασαμένων τών πολλών τά ξίφη καί διηπειληκότων έκείνω Θάνατον, 
εί μή τήν άρχήν καταδέξηται (DACF: καταδέξεται RMDP° SC) b (proseq. lin. 21) 

3—5 καί τοιούτω μέν τρόπω ό Ίσαάκιος άπό τής βασιλείας κατήχθη, ού μετά γνώμης 
μάλλον τοϋ άδελφοϋ αύτοΰ, ώς έλέγετο, όσον άπό τής τοϋ δλου στρατεύματος βίας 
καί συνδρομής κατ' αύτοΰ τά ξίφη σπασάντων καί άποθανείν είπόντων, εί μή τήν βα-
σιλείαν αύτός λάβοι καί άναδέξηται. καί αύτόν δέ πάλιν τόν Ίσαάκιον μετά τό στερη-
θήναι τήν βασιλείαν ίνα λάβη καί φωτός στέρησιν παρ' έκείνων ών ένόμιζεν Ιχειν ύπέρ 
αύτοΰ καί ώς όφθαλμούς όδηγεΐν αύτόν καί έπάνω αύτών στηρίζεσθαι, τόσον ήν τό 
κακόν, τί γάρ κτλ. Β 
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δ'οι και τηςές τούςπέλας φιλίας άφιστάμεvoi άπομνύμενοί τετήν πάλαι 
συνήθειαν „αδελφός ου λυτροΟται* λυτρώσεται άνθρωπος;" ελεγον. και 
οϊς τά μυστηριώδη των βουλευμάτων τινές άνεκάλυπτον, τούτων τηνι-
καΟτα καί την προσαγορείαν ώς έπίβουλον ύπεβλέποντο προς παράδει-

20 γμα τό γεγονός άφορώντες. 
Αυτός δέ ό της αρχής επιβήτωρ 'Αλέξιος, μη εν νω βαλόμενος ώς âαυ-

τό ν καθήρηκε της άρχής τόν άδελφόν καθελών, εις τόν βασιλικόν αυτίκα 
θρόνον έπί τ ω Θερμφ τούτω άνεπήδησεν άνομήματι καί τούς Ιματισμούς 
καί τό στέφος διφήσας του κασιγνήτου καί περιθέμενος ύπό παντός τοΰ 

25 στρατιωτικού τάγματος καί όσοι μέρος ήσαν της γερουσίας βασιλεύς 
αυτοκράτωρ αναγορεύεται, καί τη μέν γυναικί καί τοις έν πόλει καθή-
κουσι I δήλα τά ξυνενεχθέντα παραχρήμα ποιεί. 

Αύτός δέ τούς συναραμένους οώτω τής άρχής δεξιούμενος τής τε 
σπουδής αμειβόμενος καί τό λοιπόν άπαν πλήθος θεραττεύων, ότι τε 

30 ασμένως έαυτω προσεχώρησε καί ουδέν τι διεστασίασεν, ήρξατο μη 
σύν λόγω καί τάξει τινί, άλλά πρός τήν έκάστου αϊτησίν τε και εφεσιν 
διαδιδόναι τά χρήματα, όπόσα εκστρατεύων έπήγετο Ίσαάκιος. τού-
των δ' ύπορρευσάντων τη άσώτω καί άνομοίω διανομή γήδια καρπο-
φόρα καί δημοσίους συνεισφοράς παρείχε τοις αΐτουμένοις. ώς δ' έπιλε-

35 λοίπει καί ταϋτα, τοις των άξιωμάτων έπεφύη λαμπροΐς καί ήν κάπί 
τούτοις έξαίρων ού τόνδε ή τόνδε των έλλογίμων ή άνάγων είς τόν προσ-
εχή βαθμόν καί άνάλογον, αλλά πάντα, καί τόν βραχέος τιμώμενον την 
τιμήν καί τόν ούδέπω τής πρώτης ήξιωμένον βαθμίδος επί τήν άνωτάτω 
καί κορυφαίαν μετεωρίζων άνεβίβαζεν, ώς είναι τό πολύτιμον άτιμου καί 

40 τό φιλότιμον άχαρι, πολλοί δέ καί ύποβιβασμόν τήν άνοδον ωοντο ώς 
όψέ ποτε δικαίως ήξιωμένοι ών άλλοι παρ' άξίαν προηυμοιρήκεισαν κά-
κείνοις την αυτήν τιμήν συγκληρούμενοι ών ήξιωμένων τιμής αύτοί πα-
ραβλεπόμενοι άδοξοι εκρίθησαν τιμηέστεροι. 

17 άδελφός — άνθρωπος : cf. Ps. 48, 8 (sensu mutato) 21 έπιβήτωρ: cf. p. 101, 70 
40 ύποβιβασμόν— άνοδον: cf. p. 350, 35 

VA = a, PW, R M D F = b 

16 είς W άπομνύμενοί V : άπολλύμενοι A: άπολλύμμενοι P W : άπολυόμενοι Bekk 
18 άπεκάλυπτον Bekk 19 προσηγορίαν Bekk 21 βαλλόμενος P W Bekk 
22 eis: δς Α: ώς Ρ Bekk: â; W 26 έν t t ¡ πόλει Bekk 30 έαυτω: αύτώ V : om. 
Bekk 35 ήν: vüv Bekk 36 τήνδε ή τήνδε A 38 ούδέ ποτε Bekk Tris 
om. V 39 κορυφαΐον A 39—40 τόν pro t ò utroque loco W 41 προηυ-
μοιρήκεσαν V 42 τιμής: τιμήν APW 

21 sqq. βασιλεύσας δ ' 'Αλέξιος ούκ εύθύς τήν μεγαλόπολιν εϊσεισιν, άλλ' αύτός μέν 
τοις κατά δύσιν προσανέχει πράγμασι, πάσχουσι κακώς παρά τοΰ Πέτρου καί τοΰ 
Άσάν (cf. ρ. 455, 50—55), (26) t t ¡ δ ' αύτοΰσυζύγφτό συμβάν έ π ' α ύ τ φ δήλονθέμενος 
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Bekk 599/600/1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕ2Ι0Υ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ A' 455 

THv δέ καί ή κτησις πρόχειρος' δν γάρ άν τις προσήνεγκε χάρτη ν 
τω βασιλεΐ αύτίκα ύπεσημαίνετο, καν σολοίκως είχε της φράσεως, καν ό 45 
προτείνων έδεΐτο ναυτίλλεσθαι μεν την | ξηρά ν, άροΟσθαι δέ τήν Θάλασ-
σαν, ή τά όρη εν καρδίαις θαλασσών μετατίθεσθαι, είτε μήν, ώς ó μύθος 
βούλεται, Όλύμπω "ΑΘων έπανατίθεσθαι. 

Ούτω δέ πάντα τετελεκώς, ή μάλλον συντετελεκώς οίκειότερον ειπείν, 
ώς καί χαρίζεσθαι τω καιρώ τε καί τοις πράγμασι βιαζόμενος διαφίησιν 50 
εττειτα τά στρατεύματα ε!ς ήθη τά οίκεΐα έπανελθεϊν μηδένα θέμενος λό-
γον, εΐ τά εν ποσίν οί Βλάχοι ληΐζονται μετά ΣκυΘών επιόντες. καί αύ-
τός μεν ούκ εύθύς ρυτηρι παντί της είς τήν πόλιν ήψατο, αλλ1 ώς του 
άδελφοϋ συσχεθέντος καί πηρωθέντος μηδένα ύφορώμενος κίνδυνον, βά-
δην καί τοις σταθμοΐς έμβραδύνων έπορεύετο. 55 

"Ηδη γάρ καί τό της πολιτείας αυτόν άνευφήμησε πλήρωμα καί προς 
της γυναικός Ευφροσύνης ή τούτου προητοίμαστο είσοδος τό τε της 
συγκλήτου μέρος, ει καί μη άπαν, ΐλαρώς όσα οί ξυνενήνεκται ήνεγκε καί 
των έκ του δήμου πρός τήν άκοήν των ήγγελμένων ουδέν τις άτάσθαλον 
ένεόχμωσεν, αλλ' ήρέμησαν πρώτα μεν πάντες καί συνεπηυδόκησαν τοις 60 
άκουσθεϊσι, μήτε βατταρίσαντες, μήτ' άναφλεγέντες πρός δικαίαν όρ-
Υήν, οίς είωθός αυτοίς βασιλέα χειροτονεΐν, ύπό των στρατοπέδων καί 
τοΟτο άφήρηνται. 

Έπεί δέ πρός τό μέγιστον άρχείον ή του 'Αλεξίου σύνευνος Ευφρο-
σύνη άρασα ήλαυνε, τότε των βαναύσων καί ξυγκλύδων τινές φιλοτά- 65 
ραχοι φατρίαν κροτήσαντες καί σύστρεμμα ποιησάμενοί τινα Κοντο-
στέφανον, όνόματι 'Αλέξιον, έπ' άγορδς | άναγορεύουσιν αύτοκράτορα, 

46 ναυτίλλεσθαι—θάλασσαν: apud Paroemiographos non in veni; cf. autem e .g . 
κατά θάλασσαν σπείρειν Zenob. 3, 55 annot. 47 όρη — μετατίθεσθαι : cf. Mat. 21, 
21 48 Ό λ ύ μ π φ — έπανατίθεσθαι: cf. p. 82, 63 53 ^υτηρι παντί: cf. p. 13, 29 

VA = a, PW, RMDF = b 

44 âv om. Bekk 49 ταύτα post δέ add. Bekk 50 καϊ pr. om. Bekk τε om. 
APW 50—51 άφίησιν τά στρατεύματα επειτα V : άφίησι τούς στρατιώτας Β 51 
εθη APW 53 ^ητήρι APW 57 y à p post τε (ex b) add. W 58 όσα ol τ ά 
ήκουτισμένα τοις ώσΐν είσεδέξατο W (cf. b) 59 t iç: τι V 60 πρώτα om. Bekk 
συνεπηυδήκεισαν V : συνεπευδόκησαν Bekk 61 μητ ' : μήτε Bekk 64 ή — Εύ-
φροσύνη : ή δούκαινα Εύφρ. (ex b) Bekk 65 δή post τότε add. PW Bekk 67 
èir' άγορδς: ές τό μέγιστον ξυλλεγέντες τέμενος (exb) Bekk 

(56) είχε καί πρός όρμήν μ{αν τό της πολιτεία; άνευ-
φημήσαν (άνευφημήσαν Μ " : άνευφημήσειν ΜΡ°: άνευφημήσαι DF) αύτόν (αύτήν D) 
πλήρωμα b 57 sqq. τό τε γάρ της συγκλήτου μέρος ΐλαρώς τά ήκουτισμένα τοις 
ώσΐν έδέξατο καί των (τό Μ) του δήμου πρός (πρός cancell. DP°) ούδέν τις (τι D a cF) 
άτάσθαλον εβλεψεν ή έβαττάρισεν. έπεί δέ πρός τό μέγιστον άρχείον ή Δούκαινα Εύφρο-
σύνη δρασα ήλαυνε, τότε των βαναύσων καί ξυγκλύδων (των ξυγκλ. R) τινές φιλοτά-
paxot φατρίαν καί σύστρεμμα ποιησάμενοί τίνα Κοντοστέφανον, όνόματι Άλέξιον, ές 
τό μέγιστον ξυλλεγέντες (συλλεγέντες D) τέμενος άναγορεύουσιν αυτοκράτορα, άστρο-
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456 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 60112 

άστροθεάμονα όντα καΐ πάλαι τ η αρχή ένεδρεύοντα, ούκέτι λέγοντες 
θέλει υ υπό Κομνηνών βασιλεύεσθαι γεγενημένων αύτοϊς είς πλησμονήν. 

70 -rris δέ βασιλίδος Ευφροσύνης έπικινδύνως ούτω τό μέγα παλάτιον 
είσιούσης καΐ των άττ' εύσήμου γένους έκείνη έφεπομένων κατά του Κον-
τοστεφάνου έξορμησάντων τολμηρότερον μάλλον ή συνετώτερον, τό τε 
χυδαίζον της πόλεως διασκίδναται καί ό Κοντοστέφανος συλληφθείς 
φρουροί παραδίδοται. 

75 Του δέ δημώδους πλήθους ούτως ήρεμηκότος, καί αυτό συναπτώς τό 
της εκκλησίας πλήρωμα τ η véqc τυραννίδι συμβαίνει καί τις των νεωκόρων 
όλίγοις ϋποφθαρείς κέρμασι (τούτο δέ καί τών άγοραίων οί ταραχώδεις 
πεπόνθασι καί βραχείς τών έκ του δικαστικού τάγματος, τά δέ ονόματα 
προφέρειν où δύναμαι) της του 'Αλεξίου ευφημίας κατάρχεται είς τον 

80 ίερόν άνάσταΟμον άνιών, μή άναμείνας έκ του άρχιποίμενος τό ένδόσιμον. 
άλλά καί ούτος, μικρόν τι ένστάς καί δσον τον μή αύτόκλητον ύπεμφή-
ναι, τήν γνώμην είς τόν άρξαντα μετατέθεικε. καί του πατριάρχου τοίνυν 
ύποχαυνωθέντος, ουδείς ή ν έκ τούτου γνωσιμαχών, αλλ5 άπαξάπαντες 
τό άρχεΐον καταλαμβάνοντες ηύτομόλουν άτεχνώς τ η βασιλίδι ώς 

85 άνδράποδα καί πρίν ΐδέσθαι τόν τυραννήσαντα ή γνώναι άκριβώς, 
όποια τά ξυνε| νεχθέντα τ ω πρώην άνακτι, τ η του λεγομένου βασιλευσαι 
καθυπέκυπτον γυναικί καί ύπετίθουν ώς Θρανίδας τάς κεφάλας καί τήν 
ρίνα τ η έμβάδι δίκην προσκνυζωμένων κυνιδίων ένήρειδον και περιδεεΐ 
παρίσταντο σχήματι τ ώ πόδε συνάπτοντες καί τ ώ χείρε συμβάλλοντες. 

90 καί οί μέν άβέλτεροι ούτως έξ ακοής άνασσόμενοι* ή δέ βασιλίς χρήμα τι 
ούσα ποικίλο ν καί πράγμασιν εύμεθάρμοστον προσφυεϊς ταϊς πεύσεσι τάς 
αποκρίσεις έμέριζε καί τούς εύήθεις διέχεε Βυζαντίους έν οΤς έκώτιλλεν 

90—91 χρήμα . . . ποικίλον: cf. Lucían. Tox. 14 

VA = a, PW, R M D F = b 

68 άρχή: βασιλεία (ex b) W B e k k : βασιλείαν Β 
70 βασιλίσσης (ex b) Bekk ούτω; (ex b) Bekk μέγα om. VA 71—72 
ivioi. . . έφεπόμενοι έκείνη . . . ώρμησαν (ex b) Bekk 72 καί t ò (ex b) Bekk 
73 στίφος post χυδαίζον (ex b) add. Ps° Bekk αύτίκα ante διασκίδναται (ex b) 
add. Bekk 78 πεπόνθασι om. W 82 μετέθηκε Bekk τοίνυν: ούτω τοίνυν 
W 84 τό μέγα άρχεΐον Ρ : τό μέγιστον άρχεΐον (ex b) Bekk 87 γυναικίου A 
88 προσκνυζωμένων V : -ζομένων A P : προσκυζομένων W : προσκνιζομένων Bekk 
89 τω σχήματι Bekk 

θεάμονα όντα καί πάλαι τ η βασιλεία ένεδρεύοντα. τ η ; δέ βασιλίσσης Ευφροσύνης 
καί ούτως είσιούσης τό μέγα παλάτιον, ενιοι τών άπ' εύσήμου γένους έφεπόμενοι 
έκείνη κατά του Κοντοστεφάνου ώρμησαν καί τό χυδαίζον στίφος της πόλεως αύτίκα 
διασκίδναται (διασκεδάννυται D F ) καί ό Κοντοστέφανος συλληφθείς φρουρά παραδί-
δοται. 75—95 συναπτώς δέ καί τό της έκκλησίας πλήρωμα τόν Κομνηνών 'Αλέξιον 
άνεϊπεν αύτοκράτορα καί ουδείς ήν έκ τούδε γνωσιμαχών, άλλά πάντες τό μέγιστον 
άρχεΐον καταλαμβάνοντες τ η ΔουκαΙνη Ευφροσύνη (τήν Δούκαιναν Εύφροσύνην DF) 
τήν καθήκουσαν βασιλίσσαις τιμήν καί θεραπείαν άπένεμον (άπένειμον R) b 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:19



Bekk 602/3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕΙΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ A' 457 

oî δέ ώς θες, αϊ τάς γαστέρας κοτταψώμεναι ύπτιάζουσιν, ύποκνώμενοι τά 
ώτα τοις εύπροσηγόροις άσπασμοΐς ούδέν τι των συμβεβηκότων υπό 
νέμεσιν έθεντο. καί τοιαύτη μέν ή προεισόδιος έτοιμασία του βασιλέως ήν 
Αλεξίου, αναίμακτος πάντη καί μηδένα των όλων ες ούσίαν άδικήσασα. 

Είσεισι δέ τό Βυζάντιου μεθ' ήμέρας τινάς καί αύτός καί κλίνη χρυ-
σοπάστω νεόλουτος ένιζήσας κατά τό λεγόμενο ν έξω Φιλοπάτιον πε-
ριχαρώς καί ασμένως τους ές αυτόν άφικνουμένους προσίετο, μή κατα-
πεπτωκώς τήνκατάστασιν της ψυχής εξ ών ές τον άδελφόν διεπράξατο. 
τινές δέ των του βήλου κριτών μή εύκαίρως τον καιρόν κολακεύοντες βωμο-
λόχους έπαφήκαν φωνάς, έν αίς καί ώφλονκατάγελων. ήσαν | 6* οι καί έπε-
στέναξαν τοις όρωμένοις καί τους βασιλείους κόσμους κατωπτευκότες, ους 
έαυτφ έπέρραψεν Μσαάκιος, ττεριαμπίσχουτας άρτι τόνέκείνου κασίγνη-
τον έπωδύραντο τήν άτοττίαν έκττλαγέντες του πράγματος καί τήν τοιαύ-
τη ν άλλοίωσιν της άρχής αρχήν προσφάτων οίωνίζοντο συμφορών τά τε 
Όσίριδος καί Τυφώνος έβάλοντο κατά νουν, ύφ' ών εκακοπράγησεν 
Αίγυπτος. 

Είσελθών δέ τό τής του θεοϋ Σοφίας περίπυστον καί μέγιστον τέμε-
νος, όπως κατά τό εθιμον ές βασιλέα χρισθή καί περιβαλεϊται τά τοΰ 
κράτους σύμβολα, πρώτα μέν όψιαίτερον τό τής πίστεως εγγράφει σύμ-
βολον βαφή τη βασιλική, Ιπειτα ταΐς ώραίαις λεγομέναις του νεώ πύ-
λαις έγγίσας Ικανόν έκεϊσε χρόνον διέτριψε προσδεχόμενος, πότε αν έπι-
ταχθείη τήν είσοδον παρά τών άκριβούντων τό τής ώρας καίριον τών 
Ιερών Κατηχουμενείων άνωθεν, έξιών δέ του νεώ καί μέλλων έπιβήναι 

11—13 τά — Αίγυπτος : cf. Plut. De Is. et Os. 351 C sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 
93 ύες codd. 1 μηδένα : μηδέν τι W όποσοΰν 

ante ές (ex b) add. W 2 καί αύτάς om. W 3 Ιξω om. W 4—5 μή — 
διεπράξατο : πλήν ού πδσιν άσπάσιος — Ίσαάκιον (ex b, cf. infra) W 5 sis Bekk 
7 καί om. V 9 ύπέρραψεν APW Bekk 11 οίωνίζοντες V 14 τό—τέμενος : 
τόν μέγιστον καί θείον ναόν Β τοΰ om. Bekk καί μέγιστον om. Υ 16—17 τό — 
βασιλική : άπητήθη τήν όμολογίαν δούναι τής αύτοΟ πία-τεως έγγράφως σεσημειωμένην 
μετά τής βασιλικής χειρός Β 16 έγγράφει Vp° Ρρ° Bekk: έγράφη Vac AW : έγράφει 
pao 20 κατηχουμένων W 

95—20 καί τοιαύτη μέν ή προεισόδιος έτοιμασία τοΰ βασιλέως ήν 'Αλεξίου, 
Αναίμακτος πάντη καί μηδένα τών όλων ές ούσίαν όπωσοΰν άδικήσασα (όπως άναδι-
κήσασα RM»»: όπως έναδικήσασα Μρ°). Μεθ" ήμέρας δέ τινας έπάνεισι καί αύτός ές τήν 
βασιλίδα τών πόλεων, ού πδσιν άσπάσιος (είρήσεται γάρτάληθές) δι' δσαπερ (ές — 
δσαπερ om. Μ διόπερ W) ές τόν δμόγνιον έκείνω καί βασιλέα (βασιλέα om. Μ) 
συμβέβηκεν Ίσαάκιον. ήσαν γάρ, ήσαν οϊ τή προσφάτω (προσφάτων R ) έπεστέναξαν 
βασιλείς ,,εΐ τό ύδωρ πνίγει, τί καί πιώμεθα;" είρηκότες, ,,εί δέ καί άδελφύς ού λυτρου-
ται, τίς έτερος ^ύσεται;" περιπαθώς άναφθεγξάμενοι (cf. ρ. 453, 7 et ρ. 454,17). καί 
της άρχής τήν άλλοίωσιν άρχήν έτέρων οίωνίζοντο συμφορών, καί τούτων μειζόνων, 
ώσπερ καί τό πάθος τών σπανίως γενομένων (γινομένων D) καί άφορήτων, τά Τυφώ-
νός τε καί Όσίριδος κατά νούν ot πλείους έβάλοντο, ύφ' ών έκακοπράγησεν Αίγυπτος. 
Είσιών δέ τό μέγα καί περίπυστον τέμενος καί βασιλεύς άναρρηθείς Ιξεισιν έκεϊθεν έπιβη-
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του όχήperros, ó μεν ίππος (ήν δέ ούτος φατνιστός και Άράβιος) προσά-
γεται παρά του πρωτοστράτορος άπό του χαλινού έλκυσθείς, γίνεται δέ 
τι των άήθων καΐ άξιων θαύματος, ού προσίεται ό ίππος τόν αναβάτη ν, 
άλλα φριμάσσων ύφαιμος τό όμμα καί τό ους μετέωρος και συχνά κόπτων 

25 τό δάπεδον καί αναβάλλω ν τούς έμπροσθεν πόδας καί ρύδην φερόμενος 
αύτόν άπεστρέφετο, άδοξων ώσπερ έπί των νώτων όχεΐν καί κατ' αυ-
τού άγριου I μένος, πολλάκις ου ν προς τό ίππεύειν γενόμενον τον 'Αλέ-
ξιον άπεκρούσατο τάς Ιμπροσθίους ένσείων χηλάς καί τάς όψεις έπιστρέ-
φων οπίσω, ώς δέ ποτε μετά πλείστα περιποππύσματα καί διομαλίσεις 

30 του αύχένος εδοξεν ήρεμήσειν καί παύσασθαι των άγερώχων εκείνων 
έλίξεων καί της των ποδών άερώσεως, ό μεν βασιλεύς έπ' αύτόν άνεπή-
δησε καί των ηνίων έλάβετο, ό δέ ώσπερ ήπατημένος καί δεξάμενος άνα-
βάτην, δν ούκ ήθελεν, ήτάκτει τε ώς πρώην καί τούς πόδας άνίστη μετ' 
έξακουστών των χρεμετίσεων· ούδ' εληξεν έκβακχευόμενος ούτως, εως 

35 τό μέν λιθόστρωτον στέφος έκ της κεφαλής του βασιλέως είς γήν κατή-
νεγκεν, ώς καί τούτου διαθραυσθηναι μέρη τινά, αύτόν δ' άπεσφαίρισεν. 
ίππου τοίνυν έτέρου προσενεχθέντος, ούχί μεθ' ύγιους έπόμπευσε στε-
φανώματος, δ καί μή αϊσιον των έσομένων εδοξε σύμβολον μηδέ γάρ δν 
άδιαλώβητόν οί συντηρηθήναι τήν βασιλείαν, άλλά του ύψους άποπε-

40 σείν καί προσπαθειν αύτόν ύπό των έναντίων κακώς. 
Συνεπόμπευον δέ τ ω βασιλεϊ έφιπποι καί οί δύο έπί θυγατράσι τούτω 

γαμβροί, ό Κοντοστέφανος 'Ανδρόνικος καί ό Κομνηνός Ίσαάκιος, καί ό 
πρός πατρός εκείνω θείος 'Ιωάννης ό Δούκας, πεπαίτερος ών, φ καί κατά 
τήν πομπαίαν εκείνη ν πρόοδον συνέβη τι τοιούτον παράλογον μή γάρ 

45 τίνος διαταράξαντος την ήμίονον, ή εποχος ή ν, τόν σεβαστοκρατορικόν 
VA = a, PW, RMDF = b 

21 άράβιος καί (καί sscr.) φατνιστός W: άρραβικάς υψηλός Β 
22 άπό: διά VAB 24 καί pr. om. D 25 άναβάλλων— πόδας: άναβάλλων 
τάς έμττροσθίους όττλάς Ρ : τάς έμπροσθίους άναβάλλων όπλάς Bekk 27 τό: τω 
VAPW γενόμενος R: γινόμενον DF 28 χηλάς: όπλάς W 30—31 εδοξε 
των χραιμετισμών καί της ταραχής παύσασθαι Β 30 άγερώχων ¿κείνων om. VA 
31 άνεπήδησε etiam Β : κατεπήδησε VA 33 τε : δέ F ένίστη V 34 ούτος DF 
36 δέ post ώς add. Α 37 έπόμπευσε : έποπτεύετο Bekk 39 άποπεσεΐν : γρ. καταρ-
ραγήναι (ex b) Wms 40 ύπό: άπό Β Bekk 41 τώ βασιλεϊ τώδε PWBekk: 
τούτω τώ βασιλεϊ Β 42 ό tert. om. M 43 πατρός : μητρός W 44 πρόοδον 
Wm«: περίοδον W τι (quod hab. RN Sc) om. MDF τοιούτον τι WB 45 
τήν κόλουρον ήμίονον Ρ Bekk 

σόμενος του όχήματος καί ό μέν ίππος etc. (ut supra lin. 21) b 
25 καί τάς έμπροσθίους άναβάλλων χηλάς b 28 τάς — καί om. b 31 καί — 
άερώσεως om. b 35—36 κατενήνεκται. . . αύτός δ' άπεσφαίρισται b 37 στεφαν-
ώματος: διαδήματος b 38 μή: μηδόλως W b 39 άποπεσεΐν: καταρραγήναι b 
40 ύπό των έναντίων: ύπ' άλλοφύλων b 41 εφπτττοι om. W b 42 καί alt.: 
έπί δέ καί b 43 τήν ήλικίαν post ών add. W b Bekk 44 παράλογον : συγκύ-
ρημα RMN: συντήρημα WDF 45 διαταράξαντος (etiam Sc): διασοβήσαντος 
RMDN : διασοβήματος F ή — ήν : ήτις αύτόν Ιφερε W b 
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άπεβάλετο στέφανον, άνατραττέντα της κορυφής καί αυτομάτως κατα-
πεσόντα εις έδαφος, πρός δπερ οί μεν θεώμενοι έξεβόησαν | καί είς γέλων 
διεκινήθησαν την έγκρυφιαζομέυην τ ω στεφάνφ πρότερον φαλάκραν ώς 
πλησίφωτον σελήνη ν τότε κατωτττευκότες · ò δέ Δούκας την ανάγκην 
μετατιθείς είς τό εΰχαρι καί τό μείλιχον, άλλως τε κάν τοις άβουλήτοις 50 
μή έτοίμως χολούμενος, εφερεν ώς σύμμικτον ηδονή παιδιάν τήν των 
πλείστων επί τω γεγονότι διάχυσιν γεγηθώς εν μέρει καί αύτός καί μη-
δαμώς τον άγανακτοΰντα ύττοκρινόμενος. 

Ό δέ βασιλεύς τήν άγγελωνυμιαν παρωσάμενος Κομνηνός έπελέ-
γετο, είτε τό έπώνυμον άδοξων οία υφιζάνον προς τό Κομνηνικόν 55 
κλέϊσμα, είτε συναφαντών τ ω όμαίμονι καί τήν εκείνου έπίκλησιν. 
απάντων δ ' οίομένων μετά τήν άναγόρευσιν αύτίκα καί τήν των πραγ-
μάτων ήρέμησιν όπλιτεύοντα φανήναι καί θυραυλοϋντα τον Άλέξιον 
καί ούχ όπως άντιστήσεσθαι τοϊς έν χερσί δυσχερέσιν, αλλά καί τα 
πρότερον ήμαρτημένα προς του κασιγνήτου μή ccv ποτε άνασχέσθαι 60 
παροφθήναί οί όπωσοϋν άδιόρθωτα, καί μάλισθ' δσα κακώς υπό βαρ-
βάρων ϋπαθον μή τόν άνθιστάμενον έχοντα μηδέ τον ότεδή παθηνά-
μενον, ό δέ προς άπαν τουναντίον μεθήρμοστο καί ώς τό άκρότατον ήδη 
τών έφετών είληφώς καί προς δ πάλαι τό παν επέτεινε πρόθυμον πε-
φθακώς άνέπεσε στεφηφορήσας, ώς εϊπερ ουκ επιστασίαν εννομον 65 
άνθρώπων, άλλ' εύπορίαν χλιδής καί άνέσεως παροχήν τήν βασιλείαν 
ώετο. ι 

Ούκοϋν καί τήν τών κοινών διοίκησιν παρεικώς, ώς τό πηδάλιον ό 
κυβερνήτης, δς άπείρηκε προς τά κύματα, χρυσό | φορών ή ν καί τήν 
άκοήν δλην άναπεταννύς καί πασαν εντευξιν χαριξόμενος τοις έκ της 70 
μερίδος τών συνεφαψαμένων αύτφ τής άρχής καί αφειδώς άμφοτέραις 

49—50 τήν — εύχαρι : cf. ρ. 285, 67 68—69 ώς — κυβερνήτης: cf. Greg. Ant. Or. 
ad Const. Ang. 400, 9 Bachmann — Dölger 71—72 άμφοτέραις άπήντλει: cf. p. 
188, 30 

VA = a, PW, RMDF = b 

48—49 ώς — σελήνην om. W 49 ούτος post Δούκας add. W 50 μετατεθείς W 
τό alt. om. Bekk 51 μή om. V 51—53 έφερε—ύποκρινόμενος: π ρ ά ω ς — διάχυ-
σιν ex b W 52 καί αυτός έν μέρει V 58 τόν τοιούτον 'Αλέξιον W 59 άντι-
στήσεται Bekk 66 χλιδή AW 71 τών om. V: hab. Β συνεφαψαμένων : -οις 
sscr. m. alt. Y 

46—47 άνατραπέντα —έδαφος: αυτομάτως άπορρυέντα (ϋπορ-
ρυέντα R) τής κεφαλής καί διολισθόντα (-θέντα Mi>c DP°) είς έδαφος b 48—53 τήν — 
ύττοκρινόμενος: τότε πρώτως άκριβώς ψιλοκόρσην τόν Δούκαν (Δούκα R) γνωρίσαν-
τες · ô δέ μείλιχος ών τό ήθος οϋδέ £<?δίως χολούμενος έν τοις όπωσδή συμπίπτουσι 
δυσπραγήμασι πράως εφερε τήν έ π ' α ύ τ φ τών πλείστων διάχυσιν b 54 sqq. Ένδια-
τρίψας δέ τοίς άρχείοις ό βασιλεύς καί πολλούς δωρεαίς πιάνας (έπιάνας RM>°) b 
(proseq. p. 461, 14) 
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άπήντλει τά χρήμοττα, όπερ συνέλεξεν Μσαάκιος, ούτε τήν εργώδη 
τούτων έσέπειτα συναγωγή υ σκοπούμε vos, ούτε την διακενής άπό-
κτησιν εύλαβούμενος. τω τοι διαφορηθέντων δίκην άχυρμιας καί 
κατά θερινήν κόνιν έσκεδασμένων ταχέως προς άργάς γαστέρα;, άς 
ούδ' ήν επιστάμενος, ό τη φιλοδωρία προσκείμενος είκή αύτοκράτωρ 
έαυτόν της άσωτίας εμέμφετο ύστερον, ήνίκα χρημάτων εχάτιζεν. 

τΗν δε καί ή του βασιλέως τοΟδε ακοιτις τό μέν φρόνημα καί λίαν 
άνδρώδης καί γλώτταν αύτοφυώς αύχοΟσα σοφιστικήν, χάρισι διην-
θισμένην καί περιθεομένην γλυκύτητι, καί προγνώναι τό μέλλον ίκανω-
τάτη καί τό ενεστώς άρίστως διοικήσειν έπισταμένη, τά δ' άλλα κακόν 
διωλύγιον, ού φημι τάς κομμώσεις καί βασιλείας καθηδυπάθησιν καί 
τό Ισχύειν ύπέρ τόν όμευνέτην εύροία φύσεως μετενεγκεϊν τά καθεστώτα 
καί τά μή όντα έπεξευρεΐν (ταύτα γαρ ού διά λόγου τη Ιστορία· καν 
είεν γυναιξί ν ούχ αρμόδια, καί βασιλίσσαις οίαισδή προσεγένετο), άλλ' 
ότι τό κάλυμμα της αΐδοϋς άτιμάσασα έκλφζετο καί διεσυρίττετο καί 
είς όνειδος ήν τω ταύτην άρμοσαμένω. ό δέ τά μέν πρώτα εΐδέναι τά 
άτοπούμενα παρά πα|σιν έκρίνετο, τόν δ' άγνοοϋντα σχηματίζεσθαι, 
εξ ών δ' ύστερον διαπεπράχει, ότε τά κατά την σύνοικον γεγόνασιν 
εκπυστα, σαφώς ύπέδειξεν ώς ούδέν τών τολμωμένων ήπίστατο. 
δηλώσει δέ ταύτα τό λέγειν κατά τόν οίκεΐον καιρόν. 

Της τοίνυν βασιλίδος τούς όρους ύπερβαινούσης καί τά ταΐς πριν 
άύγούσταις 'Ρωμαίων έθιμα άδοξούσης, είς δύο άτεχυώς αρχάς ή 
βασιλεία διήρητο· ού γάρ ό κρατών μόνον όπόσα ήρεϊτο διεκελεύετο, 
άλλά ταύτοδυνάμως τούτω κάκείνη τά προς βουλής διεπράττετο, έν 
πολλοίς δέ καί ανέλυε προς τό Θυμήρες αύτη μεταμείβουσα δπερ έδέδοκτο 
βασιλ£ΐ. άλλά καί πρεσβείας μεγίστης εθνών μελλούσης βασιλεϊ έπο-
πτάνεσθαι, θρόνοι συμφυώς πολυτελείς παρετίθεντο, καί συνεδρεύουσα 
προεκάθητο λαμπρώς διεσκευασμένη, λίθοις τε καί μαργάροις διαφανέσι 
τό τυμπάνιον διαδέουσα καί τόν τράχηλον όρμίσκοις πολυτίμοις δια-

74—75 δίκην — κόνιν : cf. l ob 21, 18 75 άργάς γαστέρας: Tit. 1, 12 81—82 
κακόν διωλύγιον: cf. Suda δ 1233 91 δηλώσει: ρ. 483, 35 sqq. 

VA = a, PW, RMDF = b 

73 είσέττειτα Bekk ούδέ Bekk 75 άργάς : άρπαγάς W 78—80 ή δέ του 
βασιλέως τούτου γυνή την μέν γνώσιν είχε ν άνδρικήν καί την γλώτταν κατά πολύ 
εύστροφον έκ φύσεως ούσαν σοφιστικήν καί χάριτος πεπληρωμένην, γλυκαίνουσαν καί 
εϋφραΐνουσαν τους άκούοντας Β 79—80 διηνθισμένη καί περιθεομένη V 81 ένε-
στός Vp° Bekk 84 τά om. Bekk 86—87 τήν γυναικείαν έντροπήν ¿ατορρίψασα 
διά τοϋ γουργούρου αύτής κλώζους καί έρευγμούς έποίει καί σφυριγμούς μεγάλους 
Ιξέφερεν άπό τοϋ στόματος αύτής Β 86 έκλύζετο Α: έλκίξετο Ρ Bekk: ήλκίζετο W 
88 καί ύττοκρίνεται μή γινώσκειν Β τοις δ' άγνοούσι A P W Bekk 89 δ' om. AW 
διεπεπράχει Bekk 2 τώ βασιλεϊ W 4 τταρεκάθητο V: προσεκάθητο Α 5 άνα-
δέουσα Bekk δέ: δέ καί V 
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λαμβάνουσα, ένίοτε δέ κατ3 άλλας βασιλείους οίκοδομάς διιστάμενοι 
καΐ άνά μέρος άμφότεροι προφαινόμενοι βϊς έαυτούς έμέριζον τό ύπ-
ήκοον ή καί πρώτως απόνειμαν βασιλεΐ ττροσκύνησιυ, έκείθεν άπαϊρον 
πρός την βασιλίδα μετεπορεύετο καί βαθυτέραν αύτη παρείχε του 
γόνατος σύγκαμψιν. οϋ βραχείς δέ καί των καθ' αίμα βασιλεΐ έγγι-
ζόντων καί οίς τά υπερήφανα των όφφικίων άνέκειντο τους ώμους ώς 
θρανίδας υποβάλλοντες επί των λαμπρών καί μετεώρων θώκων τήν 
βασιλίδα άνέφερον. | 

'Αλλ' οΰπω μήνες τρεις παριππεύκεισαν, καί φήμη τις πρόεισιν 
άψευδής έκ Κιλίκων τινά όρμώμενον 'Αλέξιον τοΰνομα, τ ω του βασιλέως 
Αλεξίου ονόματι έποχούμενον, δν ó βασιλεύς έγείνατο Μανουήλ, τ ω 
της πόλεως 'Αγκύρας σατραπεύοντι προσρυήναι καί ύ π ' αύτοΰ προσ-
δεχθήναι ώς uìòv άληθή τοϋ αύτοκράτορος Μανουήλ, ούχ όπως περατώ-
σειεν αύτφ τά κατ' εφεσιν (ήδει γάρ κάκεΐνος ώς ò βασιλεύς 'Αλέξιος διά 
πνιγμονής ύπ' Άνδρονίκου τον βίον κοπτέστρεψεν), άλλ' ϊν' ό βασιλεύων 
'Ρωμαίων συνδιαπλέκοιτο πράγμασι, τοις στασιασταϊς άντικαθι-
στάμενος, καί αυτός έντεϋθεν παρακερδαίνη τι, χρημάτων ώνιον τήν 
μετά 'Ρωμαίων φιλίαν κτώμενος, έπεί δέ καί είς έργον ταϋτα δή τά 
αγγέλματα έκβεβήκει καί è ψευδώνυμος ούτος 'Αλέξιος τοις όμόροις 
τ η Άγκύρςί 'ΡωμαϊκοΤς πολίσμασιν επεφύετο, ενισχυόμενος παρά του 
Πέρσου καί κρατυνόμενος, στέλλεταί τις έκτομίας, φ τούπίκλην Ήονο-
πολίτης, άρτι πρός βασιλέως παρακοιμώμενος τιμηθείς. 

Μηδέν τι δέ του Θλαδίου κατορθοϋντος προς τήν ύπόθεσιν δεΐν 
εγνω καί αύτός ό βασιλεύς έξελθεϊν, έν τ ω μέρει δέ καί των μετά τοΟ 
Πέρσου σπονδών έπιμεληθήναι, είδώς ώς ούτω μάλιστα ^ιαδίως κατα-
γωνίσαιτο τόν ονόματι έτέρου, καί τούτου πάλαι τεθνεώτος, έπερχό-
μενον αύτω άντίπαλον. πλήν ό Πέρσης τ ω καιρώ καταχρώμενος ούκ 
άλλως τήν είρήνην έδέχετο, εΐ μή αύτίκα δωρήσεταί ol βασιλεύς άργυ-
ρίου κεντηνάρια πέντε κεκομμένα είς νόμισμα, έτησίως δ ' Ικτοτε τρισίν 
έκ τούτων φιλοτιμείται καί σηρικοΐς τεσσαράκοντα νήμα|σιν, όπερ έκ 
Θηβών έπταπύλων βασιλεΐ κεχορήγηται. 

14 οΰπω—τταριππεύκεισαν : i .e . ante diem 8 mens. lui. a. 1195 

VA = a, PW, RMDF = b 

7 Ιαυτόν APW Bekk 10 σύγκαψιν PW 15 Κιλικίων V: 'Αρμενίων Β 17 
σατράπης Β : στρατοπεδεύοντι V Πέρση post σατραπεύοντι (exb) add. W 23 
καί om. Bekk 28 δέ τι V δέ om. A 30 ούτω: οϋττω AW καταγωνίσε-
ται Ρ Bekk : κατηγωνίσατο AW έτερον APW 34 νομίσματα V 

14 sqq. ές τήν εω διαπεραιοΟται καί τη των Βιθυνών παραβάλλει έπαρχία. ήκηκόει 
γάρ ώς Άλέξιός τις έκ Κιλίκων όρμώμενος τ ω τοϋ βασιλέως 'Αλεξίου έποχούμενος òvó-
ματι, δν ό βασιλεύς έγείνατο Μανουήλ, τ ω της πόλεως Άγκύρας(: έγκύρσας F) σα-
τραπεύοντι Πέρση προσεληλύθει καί ύ π ' αύτοϋ προσδεχθείς άσμένως σύναρσιν δέχεται 
πρός τό 'Ρωμαίοις άντιφέρεσθαι b (proseq. lin. 37) 
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Άφικόμενος ouv κατά τό πόλισμα τά Μελάγγεια προς των εκεϊσε 
βασιλεύς αύτοκράτωρ αναγορεύεται, πλην ούχΐ καΐ γενναίαν την κατά 
του άντιστάτου 'Αλεξίου σύναρσιν εύρισκεν, αλλ' ώς βασιλεΐ 'Ρωμαίων 

40 αύτφ ττροσανέχοντες ούδε τον Τευδαλέξιον εκείνον φιλοφροσύνης εϊων 
εκτός, τούτω τε κάκείνφ τά βλέμματα χαριζόμενοι προς έκατέρους ταϊς 
γνώμαις ερρεπον, μηδαμώς έμφαίνοντες, ότω προσρέπουσιν ακραιφνώς· 
όθεν τταντι τω βουλομένω παρείχον κατανοεΐν ώς αμφίρροποι δντες 
ούδετέρω μέν εκ του αΰτίκα προσκείσονται, κατά δέ καιρόν τω νικώντι 

45 προσθήσονται. άλλά καν ταΐς πρός βασιλέα έντεύξεσιν ύπεξαίροντες 
τον Άλέξιον ουδαμώς εληγον· ποσάκις ουυ ελεγον ώς ,,καί σύ άγάσαιο 
αν τον άνδρα, εΐ θεάσαιο, δέσποτα βασιλεϋ. ούτω πυρσαϊς και εκτενέσι 
κόμαις ήγλάϊσται, ώς εΐ χρυσίου ήσαν άπορρινήματα. ούτως εστίν 
εύήλιξ, ούτως ίππότης ακράδαντος, ώς είπερ τη έφεστρίδι έμπεπε-

50 ρόνητο." 
Προς δέ ταΟτα του βασιλέως άνθυπενεγκόυτος ποτέ ώς ό του αύτο-

κράτορος υιός Μανουήλ πάλαι άπεβίω θανάτω, φ δη προς Άνδρονίκου 
καταδεδίκαστο, ó δέ νυν προσιών ούτος πλάνος έστί καί του τών 
Κομνηνών γένους αλλότριος, εΐ δ ' εκείνον δοίη τις ζην καί τούτον είναι 

55 τον έπιόντα, άλλ' αύτός άρχει ν δήπουθεν δικαιότερος, ó καί τά 'Ρω-
μαίων σκήπτρα χειρίζων νυνί, έπελάβοντο τών λεγομένων οΐ άκρο-
ώμενοι καί άπ ' αυτών πορισάμενοι τήν άντίθεσιν ,,όρςίς" ελεγον, 
,,βασιλεϋ, ώς άμφιγνοεΐς καί σύ περί του | παιδός και τον έκείνου θά-
νατον άμφήριστον ήγησαι; μή ούν χαλέπαινε τοις τον νεανίαν οίκτεί-

60 ρουσιν έκ μέν τριγονίας τήν βασιλείαν ές αύτόν καταβαίνουσαν έχοντα, 
άρχής δ' όμοϋ καί πατρίδος παρά δίκην άποπλαζόμενον." 

Ίδών τοίνυν ό βασιλεύς ώς ούδέν ωφελεί καί τήν αύτός αύτοΟ παρ-
ουσίαν έπ' ούδενί κερδαλέω κατανοών γίνεσθαι, τά φρούρια διελθών, 
καί à μέν τούτων άποστήσας του 'Αλεξίου, α δέ πυρ! παραδούς ώς τω 

65 άντάρτη προσρέποντα, έπανόδου έμνήσατο, δυσΐ τήν έκστρατείαν 
περιγράψας μησί καί τά κατά τόν Κίλικα Άλέξιον έπιτρέψας τω Καντα-
κουζηνός Μανουήλ. 

65—66 δυσΐ — μησ( : a. 1195 autumno 
60 έκ — έχοντα: cf. Herodian 1, 7, 4 62 ίδών — ώφελεϊ: cf. Mat. 27, 24 
VA = a, PW, RMDF = b 
37—38 καΐβασ. αύτοκρ. πρ. τ. έκ. ττολυχνίων καί έρυμάτων εΰφημησθεΐζ άναδείκνυται 
W (cf. b) 42 άκραιφνώξ : άτεχνώ$ Bekk 45 τόν βασιλέα AW 46 ούν : γοϋν 
Bekk άγάσαις V 54 γένους om. V 56 λεγομένων : λόγων Bekk 58 äp' post ώζ 
add. Bekk άμφαγνοεΐξ V»« APW 60 έκ: ès V 63 παρελθών Bekk 64 
του ψευδονύμου 'Αλεξίου W 
37 sqq. Άφικόμενοϊ ouv (ouv : δέ Μ) κατά τά Μελάγγεια καί πρόζ τών έκεϊθι ττολιχνίων 
καί έρυμάτων βασιλεύ$ (βασ. ante trpòs transp. RMN) άναγορευθεΐζ (63) έπανέζευξεν 
aOôis έ$ (els Mpc) τό Βυζάντιον πυρί παραδούς ενια των φρουρίων, πλείστα δέ καί ύπα-
γόμενο; (ύτταγαγόμενοζ D), όττόσα τω ψευδαλεξίω προσέρρεπον b (proseq. p. 463, 70) 
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Πλην ούδ' ούτος εξήνεγκε πόλεμον κατ3 αύτοϋ προφανή, καίπερ 
Ιμπλατυνομένου αεί τη έπικουρία του ΤΤέρσου καί των περί την "Αγκυραν 
φρουρίων φορολογοϋντος τά πάντα ή τά πλείονα, ήν δ' αν καί ούτος 70 
επί μακρόν άμήχανον 'Ρωμαίοις κακόν, εΐ μη θεός κάνταυθα φανείς 
καινουργός τά 'Ρωμαίων φκτειρε πράγματα· τό γαρ φρούριο ν είσιών, 
δ Τζούγγρα κατονομάζεται, νυκτός άποσφάττεται μαχαίρα παρά 
τίνος, ούτω μέν ούν καί ούτος ήφάντωται, κατά τάχος αστραπής 
διαΐξας καί πάλιν αποκρύβεις ή γοϋν ώς έκ Κιλικίου Κωρυκίου πνεύμα 75 
βίαιο ν διεκπνεύσας καί μέρος της ύπό 'Ρωμαίους διακυκήσας μετά βραχύ 
διεκφυσηθείς επαύσατο της σφοδρότητος. 

'Επί δέ τω κακω τούτψ παρά πόδας ετερον επεισέφρησε χείριστο ν, 
ή μδλλον δόξαν πρός καιρόν ύπορρεϋσαι πάλιν | άνέβλαστε κατά 
κώνειον φθοροποιόν. ό Κομνηνός τοΰτο ή ν Ίσαάκιος, δς εν τοις εμπροσθεν 80 
βιβλίοις έρρέθη μοι. ούτος εγκρατής άμα καί όλετήρ τής των Κυπρίων 
νήσου γενόμενος έάλω μέν πρός του ρηγός Ίγγλινίας ές Παλαιστίνην 
άφικνουμένου διαποντίου καί ώς δούλος μαστιγίας τινί των ομοφύλων 
έκείνω άποκεχάριστο καί ήν άπανταχή διαδόσιμος ώς κατέστρεψε τόν 
βίον κακώς ό κακός, φήμη δ', ώς δέδεικται ύστερον, μόνη άποβιούς καί 85 
δεσμών απαλλαγείς καί φρουράς απολυθείς, ώς μή ώφελε, τω τής Ίκο-
νιέων άρχοντι πόλεως Καιχοσρόη προσρύεται καί ξενίας παρ' έκείνω 

73 άποσφάττεται : ca. a. 1197 78 παρά πόδας: adhuc a. 1195 

71 άμήχανον . . . κακόν: cf. Eur. Med. 447 72 καινουργός: cf. Is. 43, 19 (èycb ποιώ 
καινά) 75 ώς—πνεύμα: cf. Themist. Or. 7 p. 86 c (p. 131, 4—5 Schenkl-Downey) 
81 έρρέθη: p. 290, 12sqq. 84—85 κατέστρεψε—κακός: cf. Aristoph. Plut. 65; 
Mat. 21 ,41 

VA = a, PW, RMDF = b 

70 φορολογούντα APW τά alt. om. W 73 Τζούγκρα V 75 ώς om. W Κω-
ρυκίου Κιλικίου V 76 "Ρωμαίων W 79 δόξαν—άνέβλαστε: δόξαν—έκφυέν (ex 
b) W 80 τούτο ήν: ούτος Bekk 81 ούτος om. APW: ότι Bekk 82 ώςεΤπον 
post μέν add. W Ίγκλινίας AWDp° : Ίνγλινίας Μ®0 είς WD 83 άφικομένου R a o 

D F 84 έκείνω suppl. P m « 85 ύποβιούς M 86 φρουρά A 86—88 τω — τε-
τυχηκώς om. Bekk 87 Καισχοορόη V»0 ; -ορρόη W : καί Χοσρόη F 

70 sqq. μετά μικρόν δέ καί αύτός άναιρείται ό νεωτεροποιός 'Αλέξιος καί των προσ-
γείων βασιλείων τα ζοφώδη άντιδέχεται δώματα, όσα καί τάχος άστραπής διαΐξας καί 
πάλιν άποκρυβείς, ή yoüv ώς έκ Κιλικίου Κωρυκίου πνεύμα βίαιον διεκπνεύσας καί μέρος 
της ύπό 'Ρωμαίους διακυκήσας (διακωκύσας Μ) καί λήξας μετά βραχύ της σφοδρότητος. 
78 ΈπΙ δέ τφδε τω κακω καί Ιτερον έπεισέφρησε κάκιον, δόξαν μέν πρός 
καιρόν άπορρεΰσαι, αύθις δ ' έκφυέν κατά etc. (uti supra lin. 80) b 80—82 δς — 
γενόμενος: δς έγκρατής τής Κύπρου γενόμενος b 83—84 καί — άποκεχάριστο om. 
b 84—85 τόν βίον κατέστρεψε b 85 φήμη δέ μόνη, ώς δέδεικται ύστερον b 
86 άπολυθείς om. W b ώς μή ώφελε om. b 87 άρχοντι πόλεως : πόλεως κρατούντι b 
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τετυχηκώς τόν ιταλσιόν άναθάλπει της τυραννίδος έρωτα, άνεκαλείτο 
μέν oöv προς του βασιλέως 'Αλεξίου διά y ραμμάτων συχνών, έναγούσης 

90 αυτόν εις τούτο της βασιλίδος Ευφροσύνης δι' ή ν έκ συγγενείας εγγύτητα 
είχεν αύτη προς Ίσαάκιον. ό δέ άπεδυσπέτει καΐ προς μόνη ν ήγανάκτει 
την των έπιστελλομένων ένήχησιν, βασιλεύειν, ου μην βασιλεύεσθαι 
λέγων μαθεϊν, καί άλλων εξηγεϊσθαι, μή γοϋν έτέροις πείθεσθαι. 

Συχνά τοίνυν γραμμάτια συνετίθει προς τους της Άσιάτιδος γης 
95 πρωτεύοντας, τί μέν των άπειρημένων ούκ είσηγούμενα, τί δέ των 
ι καθεστώτων ουχί κινουντα, καί πάντα τοϊς πειθομένοις βραβεύοντα, εΐ 

πως του της βασιλείας ονόματος έπιτεύξεται. αλλά καί πρώην διώκων 
ή ν τα άκίχητα καί & μή Θεός βεβούλευται διακενής μηχανώμενος· καί 
τότε δ' ομοίως ήλέγχετο μάτην διατεχνώμενος τά άνήνυτα. ούτε γαρ 

5 αύτω προσέσχεν ό Πέρσης, ώσπερ ιμείρετο (έγλίχετο δέ μεθ' δλης της 
οικείας | ισχύος επεσθαί οί κατά 'Ρωμαίων στρατεύοντι καί πάνθ' όπόσα 
έπιτάττειν Ιχει ποιεΐν), ούτε οίς έπέστελλε κρύβδην ούς τις ύπέσχετο 
εύεικτον, άλλα πάντες ώς άσπίδες οίς επηδε τάς άκοάς επέφραττον. 

Τίς γαρ αν θηρίω κατηκολούθησεν αίμοβόρψ, μετ' ού πολύ ταϊς 
ίο οψεσιν έμπηδήσοντί τε καί άναιρήσοντι; ή μετ' όφεως Ιοβόλου φιλίαν 

συνέθετο, καν προσττλέκοιτό τις αύτω, τον ΐόν εξεμοϋντος, καν έν κόλπω 
διαθάλπη, θανάσιμα δάκνοντος; πλην αλλά καί ούτος κατά θείον 
έξέρρηξε μετά βραχύ τό ψυχίδιον καί τοις λοιποίς προσετέθη τυράννοις, 
ους χειρ Κυρίου ήφάνισε, καν ουκ είωθεν αμέσως ποιεΐν à καινοποιεί 

2—3 διώκων άκίχητα: cf. ρ. 173, 3 8 ώς — έπέφρσττον: cf. Ps. 57, 5 10—12 ή — 
δάκνοντος : cf. ρ. 248, 74—75 12 κατά θείον: cf. ρ. 13, 16 14 χείρ — ήφάνισε: cf. 
lud. 2, 15 (al.) et 4 Regn. 21, 9 κοινοποιεί: cf. p. 463, 72 

VA - a, PW, RMDF = b 

89 μέν oöv: γοϋν DF 92 τήν om. Bekk μήν om. VA 
93 μαθεϊν: εΐδέναι (ex b) P W ® W Bekk καί — πείθεσθαι o m. VAW 94 γράμ-
ματα Bekk 95 άπηωρημένων R 2 δέ post πως add. Α τη; βασιλείας: βα-
σιλέως R 3 μή : μέν RMac 4 δ 'οπι . Bekk τάοπι. R 7 ούς τις ύπέσχετο: 
προσέσχε Tis άκοήν W (cf. b) 8 τάς άκοάς : τά ώτα W άπέφραττον (ex b) W 
9—12 τίς γαρ ίνα ήκολούθησε τοιούτον θηρίον τρώγων σάρκας άνθρώπων ή τ (ς μετά 
όφεως ή έχίδνης ίνα συνετέθη φιλίαν ποιησαι καί οϋ μή φοβήθη αϋτοΰ τό φαρμάκιν τό 
θανάσιμον Β 9 αίμοβόρω om. VA 10 Ιοβόλου om. VA 11 θανάσιμον post 
έξεμοϋντος add. PW Bekk 12 θανάσιμα: όλέθρια PW Bekk άλλά om. DF 
13 βούλημα post έξέρρηξε add. DF 14 Κυρίου: Χριστού W 

88 τετυχηκώς: τυχών b 93 μαθεϊν: εΐδέναι b Bekk μή ΰφ' έτέρων δγεσθαι b 
94 συνετίθει etiam Μ: Μ: ξυν- RDF 3 διακενης om. b 4 μάτην: διακενής b 
τεχνόμενος b 5 ώσπερ — δέ: ώσπερ ήβούλετο, Ιμείρετο δέ b 5—6 της οίκείας: 
αύτοΰ της b 6 καί post όπόσα add. b 7—8 ύπέσχε ι ις άκοήν, άλλά πάντες 
ώς άσπίδες (ώς άσπ. om. DF), οίς έπηδε κατά σοφόν φαρμακόν, τούς άκουστικούς 
(άκουστούς RM»0 ΚΝ) πόρους άπέφραττον b 11 προσδιαπλέκοιτο W b 13 τό 
ψυχίδιον Wm« : τήν ζωή ν W b 14 χείρ Κυρίου (etiam Sc) : Κυρίου χείρ b έξηφάνησε b 
14·—17 κ&ν — αύτοΰ om. b Sc 
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πολλάκις σωτήρια, ήδετο δέ μηδέ φυσικώ θανάτω δαμήναι τον άλι- 15 
τήριον, άλλά φαρμάκω άπολωλέναι κυλικοφορηθέντι π α ρ ά τίνος μεγά-
λ ο ς δώροις έπιρρωσθέντος προς τουργον Cnrò του βασιλέως αύτοϋ. 

Έ π Ι πδσ ι δ ' οίς 'Αλέξιος επειράσατο βασιλεύσας, ει πως σπείσαιτο 
Βλάχοις, καί πρέσβεις πέπομφε προς τόν Πέτρον καί τον Άσάν. έπέρανε 
δ ' ούδ ' όλως τήν είρήνην καί τάς σπονδάς, οία των άνδρών τούτων 20 
ύπερόγκους τάς άποκρίσεις ποιησαμένων κάκεΐνα προθεμένων ύπέρ 
είρήνης, δ 'Ρωμαίοις άδύνατά τε καί άτιμα δήπουθεν ή ν. 

Άμέλει τοι του βασιλέως κατά τήν εω διατρίβοντος προσβάλλουσι 
τοις περί τάς Σέρρας Βουλγαρικοΐς Θέμασι καί τό αυλιζόμενον | έκεϊσε 
'Ρωμαϊκόν σύνταγμα ήττηκότες άλλους τε πλείστους κακώς είργάσαντο, 25 
καί δή καί αυτόν είλον ζωγρίαν τόν Άσπιέτην 'Αλέξιον, ός είς άρχηγόν 
'Ρωμαίοις προυβέβλητο. κρατοϋσι δέ καί πολλών εκ τών έκεϊθι φρου-
ρίων, καί αύτά μέν εις τό έπικρατές ήσφαλίσαντο, αυτοί δ ' έπανήκον 
οΐκαδε λείαν έληλακότες où σταθμητήν. 

Βασιλεύς δέ μή καί μετέπειτα τοιούτον τι διαπραχθείη προμηθού- 30 
μένος, μεθ' Ικανής έξέπεμψε στρατιάς τόν έαυτοΟ γαμβρόν Ίσαάκιον τόν 
σεβαστοκράτορα, δτε δή καί Ά σ ά ν προς τους εισάγοντας παραίνεσιν 
Βλάχους μηκέτι τάς κατά 'Ρωμαίων έπελεύσεις μετά θερμότητος τί-
θεσθαι, μεμνήσθαι δέ καί μεθόδων στρατηγικών (άρχειν γάρ, ώς πυν-
θάνονται, άνδρα πολεμικού καί λίαν του άδελφοϋ προφερέστερον), μετά 35 
κόμπου άπεκρίνατο μή δεΐν άεΐ ταϊς φήμαις έπικλίνειν τό ους, μήτε δν 
άνδρεϊον αύτη διαθρυλλεΐ ώς ήδη καί τοιούτον όντα τούτον κατεπτη-
χέναι, ούθ' δν διέξεισι δειλόν καί άνάλκιδα π ρ ο της πείρας άθερίζειν καί 
άποπέμπεσθαι, αλλά τήν μέν φήμην μή πάμπαν άποστρέφεσθαι, δτι 
μηδ' ές άπαν άπόλλυται, καί μάλιστα ην πλείστοι λαοί φημίζουσιν, 40 
έπάγειν δ* ώς λίθο ν Μάγνησσαν τάς πράξεις τών ένδιαβαλλομένων 

19 πέττομφε: paulo post diem 8 mens. Apr. a. 1195 

39—40 ότι — φημίζουσιν: cf. Hes. Op. 763 41 λίθον Μάγνησσαν: cf. p. 62, 15; 
hic pro lapide Lydio, cf. p. 448, 10 

VA = a, PW, RMDF = b 

16—17 κυλικοφορηθέντα . . . ίτπρρωσθέντα A 17 έτπρρωσθέντι W 21 προσθεμέ-
νων Bekk υπέρ : περί V 23 τών πρός τήν εω χωρών et i. mg. γρ. κατά τήν ?ω W 
26 els άρχηγόν : άρχηγείν Bekk 27 προυβέβλητο : όπτέστειλε βασιλεύς μετά στρατιάς 
Ικανής W (cf. b) 30 τι om. W 30—31 προμηθούμενος — γαμβρόν: μετά μείζονος 
στρατεύματος τόν έαυτοΰ γαμβρόν έξέπεμψε ν W (cf. b) 32 παραινέσεσι V 36 
δ ' post μήτε add. Bekk 

18 sqq. ΓΓλεΙω δ' δ βασιλεύς τών πρός έσπέραν χωρών τιθέμενος τημελούχησιν (26 sqq.) 
μετά συχνής χειρός τόν Άσπιέτην 'Αλέξιον πέπομφε τοϊς έκ τοϋ Αίμου βαρβάροις άντι-
ταξόμενον. μή διαστρατηγήσας δ' ούτος άρίστως τόν πόλεμον ύπό τών Βλάχων 
κεχείρωτο (ένεχείρωτο R). 30 άπιδών δέ καί πρός δευτέραν τών κακώς πασχόντων 
άσφάλειαν τόν έαυτοΰ γαμβρόν (τόν add. D) Ίσαάκιον τόν σεβαστοκράτορα μετά 
μείζονος έπαφήκε στρατεύματος b (proseq. p. 467, 90) 

30 van Dietcn, Nik. Chon. Hist. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:19



466 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 61314/5 

είτε μην κροτουμένων παρ' αυτής άνδρών, âv πολλοίς δέ καί τόν όφθαλ-
μόν ίζάνειν των φημιζομένων δικαστήν, και ούτω προσίεσθαι την 
φήμην ώς άληθή, ή γοΟν μύροις άλείφειν ώς ψευδή καί άλλοθι που 

45 άφιέναι πέτεσθαι. 
,,Τά γάρ ώτα ουκ οίδε τα | δρώμενα, αλλά γλώττης δχλον είσοικι-

ζόμενα φύλακες είσιν άλλοτρίων, καί τούτων εναντίων πολλάκις ένηχη-
μάτων. άσφαλής δέ έστι των γινομένων διαιτητής οφθαλμός καί μάρτυς 
ών θεδται άπαραλόγιστος, οΰχ έτέρωθεν είσχεομένην έχων την πίστιν 

50 ώς τήν των λεγομένων εις ενοίκησιν άκοή. 
Μη oúv δή καί ύμεΐς θροείσθε ώς ό νυν 'Ρωμαίων βασιλεύων γενναίος 

ύπό φήμης κηρύττεται, άλλ' εΐ τοιούτος έστιν, όποιος δίδεται, χρεών 
σκέψασθαι. όδηγός δέ ύμϊν είς τοΟτο εστω βίος ό πρότερος καί καθη-
γητής άκριβής του ανδρός καθιστάσθω. άτάρ εί φιλοκρινήσετε, ουκ 

55 αν έφ' ότιούν εύδοκιμηκότα εισεσθε τουτονί· ούτε γάρ πολέμοις ώμίλησε 
καί κινδύνοις ύπέρ 'Ρωμαίων παρενεβλήθη συστρατευόμενος καί συγ-
κάμνων τ ω άδελφω, όσα γε αύτός ϊσημι κείρων άεί καί κατατρέχων τήν 
πολεμίαν καί νίκας έπί νίκαις άναιρούμενος καί τροπαίοις έπιστοιβάζων 
τά τρόπαια, ούτε μήν μισθόν καμάτων τήν άλουργίδα καί τόν βασίλειον 

60 εΐληχε στέφανον, άλλ' ώς εκ των έργων ύπέδειξε, τύχης αγνώμονος 
πέττευμα τά σκήπτρα παρείληπται. ούτος τοίνυν, ός ού τεθέαταί μοι 
μαχόμενος ούδέ χειρί και φωνή καί βουλή τά των Μυσών παραλυπήσας 
ενίοτε, όπως εξαίφνης είς άπαν τούναντίον μεταπεποίηται, εγώ μεν 
ούκ εχω καί συνιδεϊν. 

65 "Ινα δέ καί δι' ύποδείγματος, καθ' όσον έξεστι, τά κατά τόν άνδρα 
τουτονί καί τό λοιπόν αϋτω γένος διασαφήσαιμι, όράτε τά έπί του 
εμού I δόρατος άπαιωρούμενα και άνεμούμενα διάφορα ταις χροιαϊς, εί 
μή καί ταϊς ύφαϊς, νήματα, ταύτα μιας μέν προελήλυθεν ύλης καί είς 
ύφάντης αύτά έμηρύσατο* τοις δέ χρώμασι διαλλάττοντα διεστάναι 

70 δοκούσι καί κατά τό τοΰ είναι ποιητικόν αίτιον, άλλ' ουκ έστι τούτο, 
ούκ εστίν. Ίσαάκιος ούν καί 'Αλέξιος οί όμαίμονες, ών ό μέν τής βασι-
λείας ήδη καθήρηται, ό δέ τηβεννοφορεϊ νύν καί διαδεΐται άρχικω 
στεφανώματι, ενα τοκέα εσχον, τής αύτής νηδύος έξώλισθον, κατά τήν 
αύτήν γεγένηνταιγήν,τάπάνθ' όμοια έκληρώσαντο, καν άτερος τούτων 

46—50 τά — άκοή: cf. prov.: ώτίων πιστότεροι όφθαλμοί Her. 1, 8, 2; Apost. 18, 71 
59—60 ούτε — στέφανον: locus communis, cf. Nie. Or. 57, 31; 130, 27 60—61 
τύχης — πέττευμα: cf. p. 571, 58 

VA = a, P W 

42 αύτη;: αυτών V: ocùtoïs P W 46 είσοικιζόμενο; et i. mg. suppl. όφθαλμό; A 
49 τεθεδται Ρ : τεθέαται Bekk 50 άκοήν Bekk 51 βασιλεύς W 54 του 
ócvSpòs om. V 55 εύδοκικηκότατον sed -μη- sscr. m. alt. V : εύδοκιμηκότεξ A 
57 καί ante αύτός add. V 59 τά om. V 62 φωνή καί χειρί Bekk των om. 
Bekk 63 ένίοτε Wmeyp : στρατεύματα W 68 μή καί : καί μή Bekk 70 τό om. W 
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'Αλέξιος τώ χρόνω προήκων έώραται. όθεν ουδέ κατά τούς πολέμους 75 
διαφέροιεν αν, ώς εμοιγε yoOv δοκεΐ καί ώς έν πείρα πάντως γνωσόμεθα. 

Χρήναι τοίνυν φημί μετά της αυτής καί προτέρας προθέσεως καί 
πάλιν των κατά πόλεμον άπτεσθαι, είδότας ώς οΐς καί πρότερον έξ 
εναντίας μοίρας καί νυν στησόμεθα, ίνα μή καί χείροσιν είποιμι, άφορων 
μέν καί προς τό καταβεβλημένο ν καί άτονώτερον ήδη φρόνημα των 80 
'Ρωμαίων, οΐ πολλάκις ύφ' ημών τροπωθέντες ούδ' άπαξ τά κατ' 
αυτούς άναλαβείν έσχήκασι πράγματα, εν νοώ ν δε καί ή ν θεόθεν έπ-
εσπάσαντο οίδε μήνιν τον αύτούς βαρείας τυραννίδος άπηλλαχότα 
Ίσαάκιον βασιλείας έννομου καθηρηκότες· οί yàp ούτω κατά τών 
σεσωκότων όπλισάμενοι ούκ αν φθάνοιεν ύπό τών εχθρών ώς παράσπον- 85 
δοι αναιρούμενοι." 

Τοιαύταις γνώμαις ò βάρβαρος τά τών υπ' | αυτόν άναστήσας 
φρονήματα μετά κόμπου μείζονος έπήει κατά τών περί Στρυμόνα τε 
καί Άμφίπολιν επαρχιών, έπεί δέ καί ταΐς Σέρραις εμβαλειν Ίσαακίω 
ήκουσται τ φ σεβαστοκράτορι, νέος ών ούτος καί προσεχεϊ τινι τών 90 
Βλάχων έπαρθείς πταίσματι, μή προεξετάσας τήν τών πολεμίων δύ-
ναμιν, τη δ ' ακοή σννάψας τήν κατ' αύτών έξόρμησιν, άνίστησί τε 
παραχρήμα τήν στρατιάν της σάλπιγγος ένδούσης τό σύνθημα καί 
τον πολεμιστήριον πρώτος ϊππον άναβάς καί θωρακισάμενος, κατ' 
έπειγωλήν, ούχί βάδην τό δόρυ κατά τών αντιπάλων τιταίνων έξεισιν, 95 
ώς εΐπερ έλάφων αύτώ κυνηγέσιον προηυτρέπιστο ή θηρευτικά εκεί που ι 
αθύρματα προητοίμαστο. 

Διελθών ou ν άνέτω ρυτήρι ώσεί σταδίους τριάκοντα τό τε ίππικόν 
άποκναϊσαι πεποίηκεν, ώς άχρεϊον εϊναι κατά τήν ώραν της προσβολής 
καί τό πεζικόν έκεϊθεν έκλυθέν καί διαχυθέν ές ουδέν γεγονέναι μετέπειτα 5 
χρήσιμον. ώς δέ ήγγισεν ενθα παρενέβαλε τό πολέμιον, του μέν Άσάν 
τό πλείστον καί κράτιστον στράτευμα ές ενέδρας καί λόχους διαμερί-
ζεται, ò δ ' Ίσαάκιος μή τό στρατήγημα τοϋτο καί τον δόλον όλως 

3 άνέτω (Simjpi: cf. p. 13, 29 

VA = a, PW, RMDF = b 

75 ό 'Αλέξιος V B 76 γοΰν om. W πάντεί W Bekk 80 καί pr. om. V άπονώτε-
pov APW 81 ούχ V 88 άπήει W 94 ϊππον πρώτος VBekk 3 λ Ά 
5 έκεϊθεν om. APW Bekk καί διαχυθέν om. PW Bekk 7 ε(ς Bekk 8 όλως 
om. Bekk 

90 sqq. Πλήν καί oöros νέος ών καί προσεχεϊ τινι κατορθώματι έπαρθείς καί φανείς 
έντεϋθεν έαυτοϋ θρασύτερος, μή προεξετάσαΐ τήν τών πολεμίων δύναμιυ, (1) ώ; eîç 
κυνηγέσιον κνωδάλων μεθ* όρμήΐ άσχέτου καί άνέτων ^υτήρων φέρεται, Ινθα τό 
διάφορον ένηυλίζετο, καί μάχην ώς είχε συνάπτει. (6) ό δ ' Άσάν (ούτος γαρ άντι-
πολεμών ήν τω σεβαστοκράτορι) eis ένέδρας καί λόχους τό οίκεϊον καταδιελόμενος στρά-
τευμα 

30* 
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κατανοήσας, ώς ήττήσων καΐ τροπωσόμενος βακχευτικω έπήλθεν 
ίο όρμήματι* διό καί των έυ TOTÇ λόχοις έπιθεμένων, ώς έν μέσαις σνσχεθείς 

άρκυσι πολλούς μέν άπέβαλε των Ιδίων, τέλος δέ καί αύτός έάλω ζωγρίας 
Οπό ΣκυΘών. 

Έκ δέ τούτου συμβέβηκεν ώς έν κτήνεσι λέοντα itpós τε τάς έπελεύ-
σεις άδεεστάτως καί τάς προνομας τον βάρβαρου έφορμδν, οία μηδενός 

15 άντεξιόν|τος ετι έκ των 'Ρωμαίων, άλλα πάντων άποδειλιασάντων καί 
τη πόλε ι ταϊς Σέρραις μετ' άνέτων ήνιών είσερρυηκότων, δσοι τέως μή 
ξίφους ώφθησαν πάρεργο ν έν τη συμβολή. 

Ό δέ συνειληφώς τον σεβαστοκράτορα ΣκύΘης παντοίως αύτόν 
περιέκρυπτεν, ώς είη άφώρατος τω Άσάν, ύποσαινόμενος έλπίσι μή 

20 τίνων ένδεεστέραις, ώς εΐ τους Βλάχους διελθών ές τά οίκεΐα ήθη τούτον 
άπενέγκαι, πλείστα άν αύτω κατάθοιτο λύτρα ó βασιλεύς, της δέ φήμης 
κατειπούσης σνλληφθήναι τον στρατηλάτην, έπιμελοΟς γεγενημένης 
έρεύνης, δήλος γίνεται καί τω Άσάν έμφανίζεται. 

Καί τήδε μέν απέβη καί ταϋτα. τις δέ των δορυαλώτων ιερέων, είς 
25 τόν ΑΙμον αιχμάλωτος άπαγόμενος, δείται του Άσάν λυθήναι, δι' 

ομοφωνίας ώς ϊδρις τής των Βλάχων διαλέκτου είς ελεον αύτόν έκκαλού-
μενος. ό δ' άνανεύσας εφατο μηδέ ποτε προθέσθαι 'Ρωμαίους λύει ν, 
αλλ' άπολλύειν · τοΟτο γάρ καί θεόν βούλεσθαι καί πάλαι σώζει ν 
αύτόν. πρός δ τον θύτην λέγεται άνβυπενεγκεϊν, βύθιον στενά ξαντα καί 

30 τέγξαντα δακρύοις τά όμματα, μηδ' αύτω ύπολιπέσθαι οίκτίρμονα 
άνθ' ών ούκ έμνήσθη ποιήσαι ελεος μετά πένητος άνδρός διά ίερωσύνης 
θεω πλησιάζοντος, έγγύς δέ οί παρεστάναι καί τό τής ζωής τέρμα, καί 
τούτο μή ώς έν μαλακω ύπνω τω φυσικω μόρω έπελευσόμενον, άλλ' ώς 

13 ö>s — λέοντα: cf. Mich. 5, 7 sq. 31 άνθ' — άνδρόζ: cf. Ps. 108, 16 33—34 
ώΐ (alt . )—προτιθεμένου: cf. Mat. 26 ,62 

VA = a, PW, R M D F = b 

12 ΣκυΘών: Σκύθου tivôç (ex b) W 13 τούτων Bekk 16 είσρυέντων Bekk 20 
eIs PW Bekk 21 άπενέγκοι V 24 καί alt. om. Bekk τότε δέ καί των δορ. Tis 
Ιερέων (ex b) Ρ Bekk 25 τόν om. VA έδεϊτο W άφεθηναι (ex b) Ρ Bekk 26 
διαλέκτου : φωνηζ PW Bekk 27 προσθέσθαι V a 0 λύειν : άπολύειν Bekk 28 
(άπο)λέσειν W s 28—29 καί πάλαι σώζειν αύτόν om. Bekk 29 άνθυπενεγκεϊν 
λέγεται VA 29—-30 στενάξαντα βύθιον καί δακρύοΐξ τά όμματα τέγξαντα PW Bekk 
30 Θεόν post αύτφ add. Bekk άπολιττέσθαι D : ύπολείπεσθαι Bekk 31 πένητι 
άνδρΙΑ 32 τέρμα :πέρα$ VA 33 τούτω Ρ 

(9) τροποϋται ούτω τόν Ίσαάκιον, Ικανω; μέν διαγωνισάμενον, τέλοί δέ χειρωθέντα 
παρά Σκύθου τινός b (proseq. lin. 24.) 24 Kai — ταύτα om. b t\ç — Ιερέων: 
Τότε καί (δέ καί D) των δορυαλώτων τι$ Ιερέων b 25 λυθηναι: άφεθηναι b 
25—26 δι ' — έκκαλούμενοξ om. b 27 έφάτο: είρηκε b 28—29 τούτο — αύτόν 
om. b 32—34 καί alt. — προτιθεμένου om. b 
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εϊωθε τά πλείστα έττιέυαι τοις σφάττειν έν μαχαίρα προτιθεμένοις. και 
ού I διέπεσε του θυηπόλου τό πρόρρημα· μικρω γάρ ύστερον είς την 35 
Μυσίαν έττανεικώς παρά τίνος των οικείων διαχειρίζεται. 

ΤΗν δέ ούτος ό τρόπος της αύτοΟ άναιρέσεως. άνήρ τις όμοφυής 
αύτφ καί όμότροπος καί φ πάνυ προσέβλεπεν ήμερον (Ίβαγκός 
όνομα τωδε) τη της γυναικός αύτοϋ κασιγνήτω λάθρα συνήρχετο. 
πυθόμενος ουν τά της μίξεως έκεϊνος τά μέν πρώτα είς εύθύνας ήγε την 40 
όμευνέτιν καί θανάτου ετίμα τήν έπΐ τοις δρωμένοις παρασιώπησιν · 
ώς δ' άλλοις τε αύτόν ή γυνή λόγοις του φονίου κατηύναζε βλέμματος 
καί όρμήματος, άλλά δή καί τ ω προσεπαγαγείν ύστερον ώς είκαίως 
χολςί κατ' αύτης, άκριβώς γάρ κάκεΐνον τά περί τήν μϊξιν ταυτηνΐ 
συνειδέναι, τον κατά της όμολέκτρου χόλον είς Ίβαγκόν μετατίθησι, 45 
καί δή μεταπέμπεται τον άνδρα τών νυκτών άωρί, μηδέν τι καθυφείς 
της όρμής. ό δέ τό της χρείας εξωρον ουκ άναίτιον καί άνεύθυνον οίη-
θείς ές τήν αύριον τήν άφιξιν ύπερτίθεται. έκείνου δ' αυ πάλιν έγκει-
μένου καί μή φέρειν έχοντος τήν ρςιστώνην ώς παρόρασιν, κοινοϋται 
τοις καθ' αίμα καί φίλοις τό ποιητέον ό Ίβαγκός, είς νουν όψέ ποτε 50 
βαλών τό της άφίξεως αίτιον, οΐ δ' ύποτιθέασι τούτω τήν προτενή 
περιζώσασθαι μάχαιραν, καί ταύτην τ ώ ίματίω ένθάψαντα είσελθεϊν, 
καί τοϋ μέν Άσάν ήρεμαίως έπιπλήττοντος καί τό του θυμού κατ' 
αύτοϋ βράττον ύβρεσι συμμετροΰντος καί | τοις λοιποϊς έτέροις, ά μή 
λυμαίνεται τό σώμα, τήν κόλασιν άφορίζοντος, φέρειν γενναίως καί τήν 55 
εφ' οϊς Ιάλω παραλύπησιν συγγνώμην αΐτεϊν, εΐ δ' έκεϊνος διφφη τό 
ξίφος, τηνικαΰτα κάκεΐνον άνδρίζεσθαι καί σιτεύδειν ώστε φθάσειν ô 

35 μικρω . . . ύστερον: adhuc a. 1196 

VA = a, PW, RMDF = b 

34 έτπέναι om. Bekk 35 πρόσρημα V ές Ρ 36 έπανηκώς Bekk 37 ό τρόπος ούτος 
PD Bekk αύτοϋ om.VA 37—38 αύτώ όμοφυής R 38 Ίβότγκος usque ad lin. 
64, deinde Ίβαγκός Μ: Ίβαγγός etiam infra lin. 45 VD 39 σημαίνει δέ ή λέξΐζ τόν 
Ίωάννην post τωδε add. P W Bekk 40 ευθύνη ν (ex b) W 41 δρωμένοις: κινδύνοις 
V 43 προσάγειν Bekk 46 τόν άνδρα W s : τοΰτον (ex b) W άωρί τών νυκτών 
(ex b) W 46—47 μηδέν — όρμής (cum b) om. W 46 τι om. Bekk 47 άναίσιον 
AW 48 μετατίθεται VA 51—52 πέριξ. (5ομφ. (ex b) W 52 ένθάλψαντα R a c M 
53 ήρέμα πως έππτλ. Ρ : ήρεμαίως πως έπιπλ. W : ήρέμα προσεπιπλ. Bekk 54 
συμμετροϋντα Α 55—57 καί — κάκεΐνον : καί — αύτοϋ cum b ser. W 56 παρα-
λυπήσας V 57 κατ' αυτού post ξίφος (ex b) add. Ρ Bekk ώστε om. VA 

38 καί alt. — ήμερον om. b 39 ήδετο τ η της γυναικός αύτοϋ κασιγνήτω λάθρφ 
συνέρχεσθαι 40—52 είς εύθύνην ήγε τήν όμευνέτιν ώς τά δρώμενα παρασιωπήσασαν, 
(45) είτα τόν χόλον είς (είςοιιι. Μ) τόν Ίβαγκόν (Ίβαγγόν D: Ίοβαγκόν R) μετατίθησι. 
καί δή μεταπέμπεται τούτον άωρί τών νυκτών, ό δέ τό της χρείας Ιξωρον ουκ άναίτιον 
οίηθείς ές τήν αύριον τήν δφιξιν ύπερτίθεται. έκείνου δ'αύ έγκειμένου κοινοϋται τοις καθ' 
αίμα τό ποιητέον ό Ίβαγκός. (61) οί δ ' ύποτιθέασι τούτφ περιζώσασθαι £>ομφαίαν 
καί b 53—55 καί alt. — άφορίζοντος om. W b 5S—58 φέρειν γενναίως καί 
συγγνώμην αΐτεΐν έφ' οίς Ισως παραλελύπηκεν, εΐ δ ' έκεΤνος διφφη τό ξίφος κατ' 
αύτοϋ, σπεύδειν ώστε φθάσειν ô 
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μελλήσας αύτίκα πείσεται καΐ πάσας καίριας έπάγειυ καΐ καταγούσας 
ες άδου τον αναιδή καΐ φιλαίματον. ô καί είχεν όδε διαττραξάμενος· 

βο μηδέν yàp επ' αύτω διανοουμένου μέτριον του βαρβάρου, άλλα καί 
ττρός την πρώτη ν ευθύς θέα ν έκθηριωθέντος καί τον σφαγέα ζητοϋντος 
κνώδοντα, κατά του βουβώνος ούτος φθάσας έκεΐνον πλήττει καί 
αναιρεί, καί διαδράς παραχρήμα πρόσεισι τοις του έργου συνίστορσι 
καί μηνύσας τό γεγονός εγνω αύτοϊς άμα πρός άποστασίαν ίδεΐν μηδέ 

65 γάρ ήρεμήσειν τούς του πεσόντος δμαίμονας καί όσον αύτω προς γένους 
καί φίλιον. καν μέν προχωροίη τά κατά σκοπόν καί χείρας έκείνοις, και 
Μυσίας άρξειν αυτής του Άσάν δικαιότερόν τε καί έννομώτερον καί 
μη τ ω ξίφει τά πάντα ώς ό πεσών διοικείν, καί δπερ αν ύποβάλλη 
θυμός, τούτο καί διαπράττεσθαι· εΐ δ' άλλως αύτοίς μεταρριφείη τά 

70 διαβούλια, μήτε μην όλως προβαίνουσι τά κατ' εφεσιν, προς άλλον 
μετασκευάσασθαι πλουν, τοις τά 'Ρωμαίων πράγματα κυβερνώσι τά 
κατ' αύτούς έπιτρέψαντες. 

"Ετι τοίνυν ούσης νυκτός ού μόνον τήν σκέψιν ταύτην έκράτυναν, 
άλλά καί πολλούς παρώξυναν των βουλευμάτων αύτοίς συλλαβέσθαι. 

75 δθεν κρατήσαντες του Τερνόβου (ό δέ έστιν ή έρυμνοτάτη άμα καί 
προφερεστάτη των κατά τόν | Αίμον άπασών πόλεων, τείχεσί τε 
ίσχυροΐς περιβεβλημένη καί ρεύματι ποταμίφ διειλημμένη καί όρους 
άκρωνυχία πεπολισμένη) τοις περί τόν Πέτρον άντέστησαν. ή γάρ 
φήμη άμα εω ούκ έπ' άκρων μόνον των του Τερνόβου τειχέων αλλά 

80 κάν τοις εξω καί πόρρωθεν τόν του Άσάν περιεσάλπιζε θάνατον, ώς 

70—71 πρός — πλουν: cf. Greg. Cypr. 2, 21 

VA = a, P W , R M D F = b 

58 μελλήσας PD»" Bekk: μελή aas 
rei. 59 είς Bekk δ — άνήρ cum b ser. W 60 αύτω — μέτριον cum b ser. W 
62 βουβώνος : βοώντος V 63 ούκοϋν και διαδράς Ίβαγκός (ex b) Ρ Bekk 64 
μηνύσας — ΐδεϊν : σύν αύτοΐς . . . ópqc (cf. b) W Sc 65 αύτοϋ πρός γένος W 6 6 — 
67 κατά σκοπόν, καί χώρας έκείνους καί Μυσίας άρξειν αυτής Bekk 66 χείρας: χώ-
ρας P W 74 πολλά R της έγχειρήσεως post συλλαβέσθαι add. (ex b) W 75 
Τερνίβου constanter A : Τουρνούβου Mao ή om. R έρυμνότηςΑ 7 7 — 7 8 
περιβεβλημένος . . . διειλημμένος . . . πεπολισμένος Ρ Bekk 77 ποταμείω Bekk 
79 μόνων P W » 80 κάν: κατά Α: καί κατά P W : καί Bekk 

μέλλησας αύτίκα πείσεται καί πάσας έπάγειν καιρίας. 59—64 δ καί είχε διαπρα-
ξάμενος ό άνήρ, μηδέν έ π ' αύτω του βαρβάρου φρονοΰντος (γρ. διανοουμένου W m * : 
φωνοΰντος F ) μέτριον, άλλά . . . καί τόν σφαγέα ψηλαφώντος κνώδοντα. Ούκοϋν καί 
διαδράς Ίβαγκός παραχρήμα πρόσεισι τοις τοϋ Ιργου συνίστορσι καί αύτοΐς άμα 
πρός άποστασίαν ópqc b 6 4 — 7 2 μηδέ — έπιτρέψαντες om. b 74 παρωξύναν 
συλλαβέσθαι σφίσι τής έγχειρήσεως b 75 δθεν : δθεν καί W b 7 8 — 8 0 ή — θάν-
ατον om. b 8 0 — 8 4 ώς — εγνωκε : ώς δέ χρονοτριβεϊν ούκ είχεν έπ! πλείστον ό 
Ίβαγκός, ούδ' ϊσχυε καταπαλαϊσαι τόν (τό RMD) άνθιστάμενον άεΐ πλείω περιβαλ-
λόμενον δύναμιν, δεΐν εγνω προσρυήναι τ ώ βασιλεΐ 'Ρωμαίων b 
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5' οΟΘ' ó Πέτρος ραδίαν εύρισκε τήν ΊβαγκοΟ καταστροφήν, οΰθ' 
ούτος άποκρούσασθαι Πέτρου ήδύνατο, ό μέν χρονοτριβεϊν επεβάλετο 
καί μίαν ταύτη ν ωετο προσδοκίαν καταπαλαίσουσαν τόν άντίπαλον 
Ί βαγκόν, ό δέ τω των 'Ρωμαίων προσρυήναι βασιλεϊ δει ν Ιγνωκε καί 
δια της εκείθεν σννάρσεως περ ι γενέσθαι των διαφόρων. έλέγετο δέ καί 85 
ύττοθήκαις Ίσαακίου του σεβαστοκράτορος άναιρεθηναι ιτρός ΊβαγκοΟ 
τόν Άσάν, αλλαις τε ττλείσταις ύποσχέσεσι προς τούτο έπιρρωσθέντος, 
καί προσέτι γε μην πτερωθέντος τω κατ' έπιγαμίαν συναρμόσαι οΐ 
καθυποσχέσθαι την οίκείαν θυγατέρα την Θεοδώρα ν. 

Πλήν ό μέν εναφήκε τοις δεσμοΐς τήν ψυχή ν, καί μηδέπω του φόνου 90 
κατεργασθέντος. ό δ' Ίβαγκός δηλώσας βασιλεϊ το γενόμενον στεΐλαί 
τίνα μετά στρατιάς διηρέθιζε τον τταραληψόμενόν τε τόν Τέρνοβον καί 
σύν αύτφ περί της δλης Μυσίας άγωνισόμενον. καί τάχ ' αν τετέλεστό 
τι τοις 'Ρωμαίοις σωτήριον, εί βασιλεύς αύτίκα ττροθύμως ττρός τήν 
άγγελίαν ταύτην πραξικοπεΐν επεβάλετο, έπειδήπερ καί εί Τέρνοβον 95 
είλεν, είχεν άν εύμαρώς καί άττόνως Μυσίαν άπασαν, νυν δέ ό μέν ι 
βλακευσάμενος ένέφυ τοις | άρχείοις καί πάλιν κατά τόν είς τό κέλυφος 
βυόμενον σκώληκα, στέλλει δέ τον πρωτοστράτορα Μανουήλ τόν 
Καμύτζην, άνειπών στρατηγόν. ό δ' άπάρας εκ της Φιλίππου μετά 
των έπομένων εκείνω δυνάμεων καί των όρων της Μυσίας άκροις ποσίν 5 
έφαψάμενος παλίσσυτος γίνεται παρά δόξαν· τό γάρ στράτευμα 
έπαναστάν ,,πη άγεις ήμδς;" ελεγον „ή τίσι συμπλακήσεσθαι μέλλομεν; 
ουχί πολλάκις τάς όρειαίας ταύτας όδούς διήλθομεν καί μή μόνον ούδέν 
τι κατωρθώκειμεν βέλτιον, άλλά καί μικροΟ προσαπολώλειμεν άπαντες ; 
άνάστρεφε τοίνυν, άνάστρεφε, καί ήγοϋ της επί τά σφέτερα". επί δή ίο 
τούτοις καί δείμασιν άλόγοις εκταραχθέντες, ώσπερ κοττά νώτου τινών 
Ιγκειμένων καί παντοίοις δπλοις βαλλόντων, άκόσμως ωχοντο. 

5 ακροις ποσίν: cf. Eur. Ion. 1166 

YA = a, PW, RMDF = b 

81 TOW ante Ίβαγκοΰ add. V 83 παλαίουσαν V : κατατταλαίσασαν PW Bekk τόν 
άντίδικον P W Bekk 84 ό — εγνωκε: ό δ' Ίβαγκός μή Ισχύων καταπαλαϊσαι κτλ. 
uti b ser. W 88 πτερωθέντος: παρωθέντος AP σνναρμόσθαι Ρ: συναρμόσασθαι 
Bekk 91 γινόμενον P W Bekk 91—92 στεϊλαι — Τέρνοβον : διηρέθιζε — Τέρ-
νιβον (ex b) W 95 πραξισκοπεΤν V Τέρνιβον etiam deinceps W 4 Κσμίτζην 
W 5 συνεπομένων αύτώ W όρων W 7 ποϊ Bekk 8 ούχΐ : ού A P W Bekk 
όριαίας Bekk 9 προσαπολώλαμεν V : προαπολώλειμεν APW Bekk 10 της: τοις 
PW 11 νώτων W 

87 ύττοσχέσεσι ττλείσταις b 88 καί — τττερωθέντος : άλλά δή καί W b 90 ò 
μέν: ό μέν σεβαστοκράτωρ W b 91 sqq. ό δ' Ίβαγκός δεδήλωκε βασιλεϊ (τώ βα-
σιλεϊ D) τό γενόμενον καί διηρέθιζε τούτον στεΐλαί τινα μετά στρατιάς τόν τταραληψό-
μενόν τόν Τέρνοβον b (proseq. lin. 3) 3 sqq. στέλλει ούν ό βασιλεύς τόν πρωτο-
στράτορα Μανουήλ τόν Καμύτζην. ό δέ μετά των συνεπομένων αύτω δυνάμεων άκροις 
ποσΐ των της Μυσίας όρων έφαψάμενος παλίσσυτος γίνεται b 6—12 παρά — 
φχοντο om. b 
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472 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 621/2 

Καί αύθις ουυ ή πραξις αύτη μετά στρατιάς έττεκέκριτο μείζονος, 
έυίκα δ' έσαεί τά χερείονα, μηδενός ές χείρας έλθει ν καί συμμϊξαι τοις 

15 βαρβάροις lu τω έπαρήγειυ Ίβογκώ δοκιμάζοντος. άπειρηκώς τοίυυν 
ούτος καί τοις κατά τον Τέρνοβον δυσχρηστούμενος πράγμασιν, οία 
των περί τον Πέτρον κρατυνομένων άεί καί στρατιδς προσθήκαις 
έπαυξομένων, Ιξεισιν έκεϊθεν λαθραίως καί πρόσεισι βασιλεϊ, καί μετ-
ήλθεν ούτω καθαρώς ττρός τόν Πέτρον πάλιν ή αρχηγία Μυσών. 

20 Πλην ούδ* ούτος θανάτω φυσικω έπαπήλθεν, αλλά μικρω ύστερον 
παρά του των ομογενών ξίφει διελαθείς κατέστρεψεν οίκτρώς | την 
ζωή ν, ή δέ ηγεμονία τώυ Βλάχων βλέπει πρός 'Ιωάννη ν, τόν τρίτον 
τών άδελφών. τότε δ' ούν ό Πέτρος, σνλλήπτορα των πόνων καί 
μερίτην της δυναστείας 'Ιωάννην προσελόμενος τόν όμαίμονα (δς έφ' 

25 ίκανόν ώμήρευσεν έν 'Ρωμαίοις, ήνίκα είχε βασιλεύς Ίσαάκιος δισσεύσας 
κατά Μυσών, όπτοδράς δέ προς τά οίκοι πάλιν άφίκετο) ουκ έξ άντιθέτου 
τω τεθνεώτι Άσάν τά 'Ρωμαίων εκειρε προνομεύων* ή γαρ φύσις καί 
τούτω ούδέν τι προς τά ημέτερα διεβράβευσε μέτριον. ύπήντα δέ τω 
Πέτρω τών έξ ημών ούδείς, ούδ' ήδύνατο, άλλα τοσούτων καί τηλίκων 

30 πολέμων τοις έναντίοις κατωρθωμένων επί πλείστοις ένιαυτοϊς καί του 
κακοϋ τούδε τά 'Ρωμαίων έσαεί διακυμαίνοντος πράγματα, ούδέποτε 
βραχεία νίκη 'Ρωμαίοις διαγεγελάκει, ούτε τι παρυφέστη τροπαιου-
χήματος ίνδαλμα. 

Την δ' έκ θεοϋ παρόρασιν ταύτην καί τελείαν μικρού έγκατάλειψιν 
35 ούδείς τών ύψιθρόνων άρχιερέων καί τάς πρώτας καρπουμένων τιμάς 

ή τών τήν έρέαν της κεφαλής μέχρι και ρινός διαχαλώντων βαθυπω-
γώνων μοναστών êv νώ βαλλόμενος ήν ή διδάσκων προς ταύτην άντι-
πράττειν όποσονοϋν ή έν τω παρρησιάζεσθαι βασιλέως ενώπιον 'Ρω-

20 μικρω ύστερον: a. 1197 

14 ένίκα — χερείουα: cf. ρ. 234, 74 

VA = a, PW, RMDF = b 
13 πρό; τοΰ 

βασιλέως post ουν (ex b) add. Ρ Bekk: post αύτη W 13 έπέκριτο R: έπεκρίνατο 
Bekk oO προύβενε δέ eîç πέρα$ ή πρόθεση post μείζονο; (ex b) add. W 14 
χείρονα P W Bekk είς W Bekk 19 ούτω post Πέτρον transp. Υ: rep. A τών 
Μυσών R 21 του: τε R οίκτρώ; om. VA 22 τών Βλάχων om. VA: hab. Β 
25 ώμήρησεν Bekk 26 ώς post δέ add. Bekk 28 θηριωδίαν κατά 'Ρωμαίων 
έβράβευσεν (ex b) W m W 29 τών om. Bekk 29—30 τηλίκων πολέμων: τηλι-
κούτων Bekk 31 τών "Ρωμ. . . . πράγμασι et in appar. τών: τοις ? Bekk 32 ούδέ 
Bekk 
13 πρόζ τοΰ βασιλέας post oöv add. b 14—18 Iνίκα —λαθραίας: ού προύβαινε δέ 
καί ε!ς πέρας ή βασιλική πρόθεσίξ. άπειρηκώζ τοίνυν ό Ίβαγκόζ Ιξεισιν έκ Μυσίας λάθρα 
b 19 πάλιν om. W b 20 ούδέ b 24—27 προσελόμενο;, τόν Ίωάννην ούκ έξ 
άντιθέτουτφτεθνεώτι Ά σ ά ν τά 'Ρωμαίων Ικειρε πράγματα · ή γάρ φύσις καί τούτω 
Θηριωδίαν κατά 'Ρωμαίων έβράβευσεν b (proseq. p. 473,45) 
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μαίοις διαμηχανώμενος τά σωτήρια* αλλ' ώς εΐ πάντες έξέκλινάν τε 
άμα καΐ ήχρειώθησαν, άνεπαισθήτως εΤχον των γινομένων και οίον 40 
άντέβαινον ταϊς έκ θεοϋ μαστιγώσεσιν. "Ελ|ληνες δέ την αΐτίαν έ-
ξήτησαν του λοιμού καΐ τοΟ μάντεως πυθόμενοι Κάλχαντος ούκ άφήκαν 
το κακόν άθεράττευτον, τταρ' ούδέν θέμενοι, εΐ βαρυμηνιδν εμελλεν 
'Αγαμέμνων ò πρώτιστος και κράτιστος του στρατεύματος. 

"Ογε μην Ίβαγκός τ ω βασιλεϊ προσρυείς ασμένως προσδέδεκτο · 45 
καί γέγονεν ές ούκ ολίγα 'Ρωμαίοις χρήσιμος, εύμήκης ών την ήλικίαν 
καΐ άγχίνους μάλιστα καί την ρώμην άκμαϊος του σώματος, τον δέ γε 
άνδρα των αιμάτων τ ω του ήθους άκροχόλω καί τ ω της γνώμης άπο-
κρότω σαφώς διεχάραττε, 'Ρωμαίοις μεν συναυλιζόμενος, μεταρρυθμι-
ζόμενος δέ μηδαμώς προς τό του φρονήματος όμαλόν καί εύένδοτον. ó 50 
μέντοι κρατών ουκ άνάξιον κρίνας τον άνδρα τών ές αύτόν γενομένων 
γαμικών έγγυήσεων την μέν παστάδα έςτόν νόμιμον καιρόν άνεβάλετο 
(ετι γάρ εψέλλιζεν ή νύμφη τά παιδικά), αύτόν δέ τοις μέγα δυναμένοις 
συγγενέσιν ένέγραφεν, ούδενός τών είς θεραπείαν άρχικήν καί πλονίτον 
βαθύν παρεικώς στέρεσθαι. ό δέ πρός τό της κατηγγυημένης αύτώ 55 
θυγατρόπαιδος του βασιλέως άτελές όρών, καί τη του κάλλους ροδωνιά 
τη της τεκούσης αύτην "Αννης έν χηρεία ετι ούσης περιέργως ένατε-
νίζων, καί γάμους φανταζόμενος μείζονας, ,,τί μοι καί τ ω έν γάλαξιν" 
έφασκεν ,,άρνειφ άμνάδος πρός όχείαν καί αίγός τελείας έπιδεομένφ;" 
τά I πλείστα μέν οΰν ό άνήρ ούτος τοΤς περί τήν Φιλίππου ένεπόνει βο 
μέρεσι καί ή ν άγαπητόν 'Ρωμαίοις άντίφραγμα τών έκ του γένους 
έκείνω μετά Σκυθών συνάρσεως έξιόντων καί κειρόντων τό προσπεσόν, 
ενίοτε δέ καί βασιλεϊ συστρατεύων διαφερόντως έδόκει δραστήριος, 
τίς δ' αν καί άριθμεΐν δύναιτο δσαι καί δτε του έτους Σκυθών καί Βλάχων 
έγίνοντο έφοδοι καί οία Ιργα εδρών άνόσια ; μαρτυροΰσιν έκ του δήπου τά 65 
πεπραγμένα ή τών πρός Αϊμον χωρών έρημία, Μακεδονίας τε καί 
Θράκης οί ληϊσμοί στηλών και κύρβεων άκριβέστερον καί ξυμπάσης 
Ιστορίας τρανότερον. 

61 ή ν —άντίφραγμα: per annos 1197—1200 

39—40 πάντες— ήχρειώθησαν: cf. Ps. 13, 3 41—44 "Ελληνες —στρατεύματος: 
cf. Horn. A 54 sqq. 48 άνδρα . . . αιμάτων: Ps. 5, 7; al. 

VA = a, PW, RMDF = b 
39 ε! : ol W 44 'Αγαμέμνων 

om. Bekk καί : τε καί W 46 χρήσιμος 'Ρωμαίοις Ρ Bekk 47 γε om. VAW 
48 τω pr. : καί R ήθους : είδους Bekk 50 δέ om. R 51 βασιλεύς pro κρατών 
cum b ser. P W B Sc Bekk τόν άνδρα τών : τών Α : τόν W είς D F Bekk γινο-
μένων W 53 παιδικά: γαμικά R 55 της om. Bekk 56 όρών άτελές V 
57 τ η om. V 60 οΰν om. W έπόνει Bekk 62 έκείνου Bekk 65 έκ τοΰ 
om. Bekk 66 πρός: κ α θ Ύ 

45 τε post άσμένως add. b 47 καί άγχίνους μάλιστα om. b δέ γε : γε μήν b 
51 κρατών : βασιλεύς b 54—59 ούδενός — έπιδεομένφ om. b 60 έπαρχίαν post 
Φιλίππου add. b ένεπόνει: διέτριβε b 64—475,25 τίς — άποτριψάμενος om. b 
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474 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 62415/6 

Oü μόνον δέ τά κατά τούς προς άνεμον βορραν έκπολεμωθέντας ήμϊν 
70 βαρβάρους ή ν άεί πως έπικρατέστερά τε καί δυσαντίβλετττα, άλλα καί 

καθ' εω τά 'Ρωμαίων Πέρσαις έξέκειντο προς άφάντωσιν. μή yàp τω 
Πέρση σπεισάμενος, δς 'Αγκύρας ήρχε της Γαλατικής, άλλά πή μέν τήν 
μετ' αύτοϋ φιλίαν τταρ' ούδέν τιθέμενος ώς λυμαίνεσθαι 'Ρωμαίους ουκ 
έχοντος, ιτή δέ περί την δόσιν των χρημάτων, ών Οττέρ ειρήνης ήτει, 

75 σμικρολογούμενος, διετέλεσεν ες χρόνον Ινα καί μήνας εξ έκείνω διαφερό-
μενος. άμέλει τοι δια ταϋτα δ τε Κίλιξ 'Αλέξιος όσα εΐπομεν διεπράξατο 
παρά του της 'Αγκύρας δυνάστου ένισχυόμενος, ή τε πόλις Δάδιβρα 
έάλω καί Πέρσαις ύπέκυψεν. 

"Αρας γάρ μεθ' άπάσης ό Πέρσης αύτοϋ τής δυνάμεως καί περί ταυ-
80 τη vi την ττόλιν βαλών στρατόπε|δον επέμενε πολιορκών. τριβομένου 

δέ του καιρού καί μή αν άλλως λϋσαι τήν πολιορκίαν του βαρβάρου 
διομνυμένου, εΐ μή παραστήσαιτο Δάδιβραν, είς μήνας μέν ή πολιόρκησις 
παρετάθη τέσσαρας, επικουρία δ' ήν ούδαμοϋ τοις Δαδιβρηνοΐς έπεισ-
ιοϋσα έκ των έκτός· δ τε γάρ βασιλεύς εΐ καί πέμπων ένήγεν αύτούς 

85 άντέχειν γενναίως καί συμμαχήσειν κατεπηγγέλλετο, εμελλεν άεί πως 
καί άνεδύετο, καί οί πρόσοροι Παφλαγόνες άγχοϋ που προσιέναι καί 
έπαμυναι ουδαμώς οατεθάρρησαν. άτάρ οί πολιορκούμενοι προς πασαν 
άπεγνώκεισαν άρωγήν καί δήλοι ήσαν λιμω πιεζόμενοι καί ταις πετροβό-
λοις μηχαναΐς άνήκεστα πάσχοντες · τούς γάρ λίθους έκ των εξωθεν γη-

90 λόφων κατά τό μέσον άφιεϊσαι τής πόλεως τάς οίκίας κατήρειπον τίτανά 
τε διάκοντίζουσαι καί πδν ετερον άνθρώποις έπίβουλον άκροβολίζουσαι 
τά δοχεία των ύδάτων ήφάνιζον καί τά ποτά ήχρείουν έστώτα όντα καί 
μή πλανώμενα. 

Μετ' ου πολύν δέ τίνα χρόνον βασιλικής επικουρίας σφιγμένης καί 
95 κατά τον Βάβαν τό όρος αύλισαμένης, ής ήρχον μείρακες τρεις (ό Βρανδς 
ι ούτοι Θεόδωρος, ό Κατακαλών 'Ανδρόνικος καί ό Καζάνης Θεόδωρος), 

ώς ήσθοντο οί Πέρσαι, λόχους ύποκαθίζουσι, καί μήπω παρανατειλάσης 
ημέρας έπιθέμενοι καί φεύγουσι κατόπιν έπικείμενοι ους μέν εκτειναν, 
ους δέ συνειλήφασι ζώντας, μεθ' ών καί τούς δύο στρατηγούς, καί τού-

5 τους περιηγκωνισμένους τάς χείρας κύκλω περιάγων ό Πέρσης έδείκνυ 
τοις I επί τών τειχών καί παρήνει, εως ή πόλις τοις πολεμίοις άβάπτιστος 
κύμασι, τήν εκείνης έγχειρίσειν αύτω οίάκισιν· μηδέ γάρ εκ τούδε 

75 χρόνον —εξ: a mense lui. a. 1195 usque ad mens. Dec. a. 1196 

VAPW = a 

69 τά om. V: hab. Β 71 έξέκειτο Bekk 73 ούκ: μή V B 79 της om. W 
81—82 καί μή — Δάδιβραν om. Bekk έπεί μή άλλως ελεγεν ό Πέρσης δύνατον είναι 
τήν πολιορκίαν λϋσαι Β 81 ôv om. V 82 μέν om. W 83 έτπούσα Bekk 
86 προσήγοροι V 87 έθάρρησαν Bekk 88 άπεγνώκεσαν Bekk 92—93 ώς 
μηδέ Ιχειν άπό τούτου καθαρού πίνειν ύδατος μόλις ποτέ Β 92 ποτά: ποτέ V 
1 ούτος Bekk 2 oí Πέρσαι ώς ήσθοντο V 7 έγχειρίσαι Bekk 
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σώζειν εχουσαν ελπίδα σφίσιυ ύπολελεϊφθαι, μηδ' άν αυτόν εκείθεν μετα-
ναστεΟσαί ποτέ, εΐ μή εγκρατής της πόλεως γένοιτο. 

Τοιούτοις ο5ν οΐ Δαδιβρηνοί θεάμασι καί άκούσμασι κατακλασθέντες ίο 
τό πρόθυμο ν τρέπονται προς συμβάσεις άσυμφόρους μέν, οποίας δ ' 
επέταττεν ό καιρός ακμαίος εφεστώς καί τομός, κατανεύουσί τε την μέν 
πόλιν έκλιπεΐν πανσυδί, βαδίσαι δ ' έκαστο ν κακών όαταθή μετά των φιλ-
τάτων σφίσι καί τών κτήσεων ήν άν αίροϊντο στείλασθαι, έπεί μηδ' 
ευρισκον τόν βάρβαρον μένειν αύτούς κατά χώραν έώντα καί φόρους 15 
ούτω κατατίθεσθαι όπωσοϋν συντιθέμενον. ταΟτ' άρα καί δρκων γε-
γενημένων, ó μέν Πέρσης είχε την πόλιν και τοις εκ του γένους δίδωσιν 
αυτήν εις ενοίκησιν, αυτοί δέ μεταναστάντες εκείθεν καθ' ετέρας χώρας 
καί πόλεις διεσπάρησαν πολλοί δέ της πατρίδος άγχιστα πηξάμενοι 
μόσυνα, ούτω δοκούν τω Πέρση, προσέμειναν δούλειον ύποδύντες ζυ- 20 
γόν, οίς ή της ενεγκαμένης γλυκύτης τη μνήμη προσίζανεν άναπόνιπτος. 
και τοιούτον μέν τη πόλει Δαδίβρη τέλος όπτήντησεν. ò δέ βασιλεύς μετά 
βραχύ τ ω Πέρση σπεισάμενος άπέδωκεν άσπασίως όσα πρό του άλώναι 
Δάδιβραν άπητείτο χρήματα, ώς έξ ομμάτων οΟσαν τήν τήτες αίσχύνην 
ταχέως ούτως άποτριψάμενος. 25 

'Αλλ' οΰπω ή 'Ρωμαίων άρχή τήν άλμην ταύτη ν άπέ-| πτύσε ν 
άνένευσέ τε καθαρώς καί άνέπνευσε, καί δεινοτέρων άγγέλμασιν ακουσμά-
των βάλλεται άλλων καί των ένεστώτων ήσαν τά προσδοκώμενα δυσ-
αχθέστερα, εΐ γε τά μέν υπέσαινον ελευθερίας έγκαταλείμμασιν άπό 
μέρους άλγύνοντα, τά δ'έκτώνέσπερίων εθνών βάλλοντα δουλείανπαρ- 30 
εϊχον φαντάζεσθαι παγγενεί προβησομένην καί δυσαπάλλακτον. 

Ό γάρ δή τότε κρατών των Αλαμανών Άμερρίγος, ό του Φρεδερί-
χου υιός, δς εν τη κατά Παλαιστίνη ν άνόδω τά ύστατα νίπτρα λέλουται 
ποταμίω έναποψύξας ρεύματι, καθώς έν τοις κατά τόν βασιλέα Ίσαά-
κιον τόν "Αγγελον λόγοις ίστόρηται, τήν πατρφαν είληφώς βασιλείαν 35 
Σικελίαν τε παραστησάμενος καί Ίταλίαν ύπαγαγόμενος επί τωδε καί 
'Ρωμαίοις αύτοϊς έπεφύετο, πραγμάτων νεωτέρων άτοπος ών έραστής 
καί ρέκτης κακών δυσαπάλλακτος. ούκ άνέδην δέ καί αύτίκα 'Ρωμαίοις 
ήν έφεδρεύων, τό της έγχειρήσεως έργώδες ύποβλεπόμενος καί ετι εχων 

23 σπεισάμενος : a. 1196 ca. mensem Dec. 36 Σικελίαν—ύπαγαγόμΕνος : a. 1194 autumno 

21 ή —γλυκύτης: cf. Horn, ι 34 35 Ιστόρηται: p. 416, 26—29 

VA = a, PW, RMDF = b 

17 αύτοΰ post γένους add. W 18—19 πόλεις καί χώρας VB 24 τητες : τότε Bekk 
25 OUT cos om. Bekk 26 ή post άπέπτυσεν add. W 32 των om. R Άμερίγος 
DFKNScBekk 33λέλουτον 34 άποψύξαςΜ 35 βασι λείαν \Vmeyp : άρχήν 
W 36 υπαγόμενος M 38 δυσπάλαιστος V άναίδην V 

26—32 'Αλλ' ούπω καιρός σνχνός (συχνός καιρός DF) παρελήλυθε, καί ό τότε κτλ. b 
34—35 καθώς — ίστόρηται om. b 38—42 καί pr. — προθέσεως om. b 
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40 τοις όφθαλμοΐς προκείμενα όπόσα 'Ρωμαίοι κατά Σικελών ήνδρίσαντο Is 
τήν ήμετέραν πρώην παρεμβαλόντων, καί παρά τοΟ πάπα δέ της 
πρεσβυτέρας 'Ρώμης ουκ 2λαττον άνασειραζόμενος της προθέσεως. 

ΤΤέμψας οΟν πρέσβεις προς τον αυτοκράτορα Ίσαάκιον (ού γάρ πω 
της άρχής έξωστράκιστο) αΙτίας συνεΐρεν αναίτιου δήπουθεν διαστά-

45 σεως· έαυτω γάρ άπεμέριζε καί προσωκείου, ώς ήδη Σικελίας έξου-
σιάζοντι, τάς έξ αυτής Έπιδάμνου μέχρι τής μεγαλω[ νύμου πόλεως 
Θεσσαλονίκης 'Ρωμαϊκός άπαξαπάσας χώρας, ώς νόμω ύποκυψάσας 
πολέμου τω των Σικελών πρό τρίτης στρατεύματι· την γάρ ήτταν τού-
των καί κατατρόπωσιν κατ* απάτη ν έλεγε 'Ρωμαίων προσυπαντήσαι, 

50 ούχ ήκιστα πάντων λογοποιός έν τοις άνδάνουσιν ευρισκόμενος, ελο-
γίστευε δέ καί λύπας τάς του πατρός καί σταθμίοις ού δικαίοις αύτάς 
έταλάντευεν, ού τάς προσφάτους μόνον, αλλά καί δσαις εκείνος έκ πολλοΰ 
προσεπάλαισε τής παλαιτέρας 'Ρώμης έκδιιστάμενος ταϊς του βασιλέως 
Μανουήλ άγχινοίαις καί Ιταλίας ώσαύτως εκσφενδονούμενος. καί ταϋτα 

55 δη τά πρό Εύκλείδου άνυποστόλως άνακινών ήθελε 'Ρωμαίους χρή-
μασι μεγίστοις πρίασθαι τήν είρήνην ή πολεμησείοντα τούτον έκ του 
αύτίκα μάλα καθυπεκδέχεσθαι. προσοπτήτει δέ, ώς εΐ κυρίων κύριος καθ-
ειστήκει καί βασιλεύς άναδέδεικται βασιλέων, συνάρασθαι τοις κατά 
ΤΤαλαιστίνην όμογενέσιν έκείνω δι' άποστολής ναυμαχικής στρατιας. 

60 άντεπιστείλαντος δέ προς ταϋτα του βασιλέως καί άνδρα των ουκ άση-
μων πρεσβευτήν στείλαντος, πρέσβεις έκειθεν άφίκοντο, ών δτερος βαρύς 
ήν την όφρύν καί περιττός τω παιδοκομήσαι τον £ήγα. ήν δέ καί τά δι' 
αύτών πρεσβευόμενα χρημάτων όατοδόσεις πολυταλάντων άλαζονεΐαί 
τε καί κόμποι καί αύχημάτων εγχωρίων κατάλογοι, δι' ών καταπολι-

65 τεύονται οί άκούοντες. 

43 πέμψας: a. 1196 ca. mens. Febr. 61 άφίκοντο: paulo ante festum nativitatis 
Christi a. 1196 

55 τά Trpò Εύκλείδου: cf. Lucían. Catapl. 5; Hermot. 76; Karathanasis 48 57—58 
κυρίων —βασιλέων: cf. Apoc. 19, 16 

VA = a, PW, RMDF = b 

40 Σικελικών Bekk 8ÍSV 43 oöv: δέ VAW 44 συνήρεν VAPRKP°N : σννείρει 
Bekk 46 καί post μέχρι add. Ρ Bekk 47 Τωμαϊκάξ om. VPAC νόμον ύποσκηψά-
σσς F 49 γεγονέναι (ex b) W 52 όσα; AW 55 άνυποστόλωζ om. V 57 
καθυποδέχεσθαι V 59 άποστολικής VAW 60 δέ om. R 60—61 ôv6paç . . . 
πρεσβευτά; MPC 61 ετερος M 63 πρεσβευ(όμενα) Ρ11 

43—44 où — έξωστράκιστο : ετι τήν βασιλείαν κατέχοντα b 44 δήπουθεν om. b 
47 corâaas b 48—51 τω Σικελία; στρατεύματι. τήν yàp ήτταν τούτων κατ' άπάτην 
ϋλεγε'Ρωμαίων γεγονέναι. έλογίστευε b 51 σταθμοί; b 56—57 έκ—καθυπεκ-
δέχεσθαι : έκδέχεσθαι W b 57—59 προσαπήτει—στρατιάς om. b 63 πρεσβευ-
όμενα: δηλούμενα (τελούμενα RM>°) W b 
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Βασιλεύς τοίνυν (ήρχε δέ ό νυν ίστορούμενος) μή t-χων άπρά-1 
κτους άττοττέμψαι τούς πρέσβεις κατένευσε χρημάτων τήν εΙρήνην αλ-
λά ξασθαι, πρδγμα μήπω ες τόδε καιρού γεγονός, ύπεξδραι δέ την βασι-
λείαν 'Ρωμαίων ώς πλουσίαν ό βασιλεύς 'Αλέξιος προθέμενος ες ούδέν 
έργον τω καιρώ συνδδον καθυπενήνεκται, αλλά καί λίαν παρακεκινημέ- 70 
νον τον) σεμνού τε καί ευπρεπούς καί ρυέν μικρού προς 'Ρωμαίων κατά-
γελων. της γάρ γενεθλίου έπιστάσης ημέρας Χριστού, αύτός τε τήν 
διάλιθον βασίλειον στολήν ήμφιάσατο καί τοις λοιποΐς πασιν έπετετάχει 
τάς χρυσοϋφεΐς περιθέσθαι καί πλατυσήμους έσθήτας. οΐ δ' 'Αλαμανοί 
τοσούτον άπεϊχον έκθαμβοι τοις όρωμένοις τούτοις φανήναι, ώστε καί 75 
άνέθαλπον μάλλον τόν έρωτα, δν ύπέτυφον ταΐς λαμπρειμονίαις των 
'Ρωμαίων έναυόμενον, καί ηύχοντο τάχιον κρατήσαι Γραικών ώς άγεν-
νών τά ές πόλεμον καί περισπουδαζόντων τάς άνδροπτοδώδεις χλιδάς. 
προς δέ τούς συνεστώτάς σφισι 'Ρωμαίους καί ένάγοντας ές τήν των 
λίθων άνθην άφορδν, οίς δ βασιλεύς ώς λειμών ένηγλάϊστο, καί χειμώνος 80 
μέσου χάριτας έαρινάς δρέπεσθαι καί τόν όφθαλμόν έστιδν, ,,ού χρείαν" 
εφασκον ,,'Αλαμανοί τοιούτων Ιχουσι θεαμάτων, ούτε μήν έπιτηδείων 
γυναιξίν έμπορπημάτων καί στολισμάτων φιλοΰσι θειασταΐ καθεστάναι, 
αίς ή κονία καί κρήδεμνα καί ένώτια παμφανόωντα καί το άρέσαι | τοις 
άνδράσι διαφερόντως άσπάζεται". άλλά καί 'Ρωμαίους μορμολύττοντες 85 
,,νΰν ίκάνει καιρός" Ιλεγον ,,μεθαρμοσθηναι των γυναικωδών έμπορπή-
σεων καί σιδήρω περισταλήναι άντί χρυσού", εΐ μή γάρ τά της πρεσβείας 
λήψονται πέρας καί προς τό τού κυρίου σφών καί βασιλέως συμβαΐεν 
'Ρωμαίοι βούλημα, άνάγκη τις έστάναι πάντως διά μάχης άνθρώποις 
χωρεΐν, οίτινες ού λίθοις ώς λειμώνες περιανθίζονται, ούδ' οίδαίνονται 90 
πρός ήθος άγέρωχον μαργάρων σφαιρώμασι πρός φως διαγελώντων 
σελήνης ή ταϊς άμεθύσοις μεθύουσι λίθαξιν ή ώς άλαζών όρνις ό Μηδικός 
πορφύρα καί χρυσω περιχρώζονται, άλλ' "Αρεος όντες τρόφιμοι θυμού 
μεν πυρί τούς οφθαλμούς έρυθραίνονται τοις των λίθων έπίσης άκτινώ-

72 τη s γάρ κτλ. : die nativitatis Christi a. 1196 

80 ¿>s λειμών : cf. Greg. Ant. ad Const. Ang. 371, 12 Bachmann-Dölger 80—81 
χειμώνος —• δρέπεσθαι : videtur metaphora prov. rem impossibilem designane sicut 
e. g. έν μετοπώρω τά δνθη Karathanasis 217; similia Nie. Or. 91, IB; 189, 21—22 
93—94 Θυμού . . . πυρί: Deut. 32, 22; al. 

YA = a, PW, RMDF = b 

66 'Αλέξιος post Ιστορούμενος add. W 68 μήπως Ρ 73 βασίλειον om. Bekk 81 
μέσον APW Bekk χρείας V 84 at κονίαι VA ή κρήδεμνα W 88 συμβαϊευ : συμβό-
λων Α 89 έστάναι : έσται APW Bekk 91 φως: σφών PW 92 άμεθύσοις V : 
εύμεθύασι APW: έν θυάσοις Bekk: (λίθων) άμεθύσων Β ή alt: αϊ APW Bekk 

67 άποπέμψασθαι W b κατένευσεν où πράγματι μάλλον ή σχήματι χρημάτων τήν 
είρήνην άλλάξασθαι b 68—478,1 πράγμα—καλλωπίζονται om. b 
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478 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 630/1 

95 δεσιν, ίδρωτας δέ θρομβούυτες έν τώ μογειν ττσνημέρια ύπέρ στιλπνότητα 
ι μαργάρων αύτοΐς καλλωπίζονται, ήρίθμουν δέ καί τά ύπέρ είρήνης 

αΐτούμενα χρήματα etç χρυσίου πεντήκοντα κεντηνάρια. 
Προς άπερ ό βασιλεύς άπαυδών πρέσβιν ες τον ρήγα πέπομφε τον 

Φιλοκάλην Ευμάθιον, επαρχον όντα της πόλεως, ούτος δέ πλούτω 
5 ύπέρ τούς τότε κομών έκόντως ύπέδυ τον πρεσβευτή ν . άμέλει καί δεΐται 

του βασιλέως μετά των έπαρχικών παρασήμων ένδοθήναί οί δια-
π'ρεσβεύσασθαι. καί βασιλεύς έφόδιον, όπερ ήχησε, περιχαρώς αύτφ 
παρασχόμενος | οίκείοις όψωνίοις τήν προκειμένη ν παρήκε στείλασθαι. 
όθεν έποφθείς καινός τις καί έξαλλος πρεσβευτής ου μόνον ουδέν τι παρά 

ίο τούς πρότερον πρέσβεις τετίμητο, άλλα καί γέλωυ ώφλε τφ άήθει του 
περιβλήματος. 

Έπεί δέ τά της είρήνης ενεκα δοθησόμενα χρήματα εις δέκα προς τοις 
εξ χρυσίου περιέστησαν κεντηνάρια, ó μέν Φιλοκάλης τήν τούτων οπτο-
στολήν κατά Σικελίαν έπέμενε προσδοκώ ν, ένθα τφ £ηγί συνεγένετο, βα-

15 σιλεύς δέ φάσκων άπορεϊν χρημάτων τάς τε χώρας έφορολόγει, τό κα-
λούμενον είσπράττων 'Αλαμανικόν, τότε καινισθέν πρώτως, καί τό της 
πόλεως έκκλησιάσας πλήρωμα τό τε γερουσιάζον καί όσον του βήματος 
τρόφιμον καί όσον εις διαφόρους τέχνας καί έπιστήμας μερίζεται ερανον 
άπήτει γενέσθαι καί άπόδασμά τι καταθέσθαι της ούσίας εκαστον. όρών 

20 δέ ώς ουδέν τι περαίνει, αλλ' είκή τά τοιαύτα μέτεισι κενολογών άτεχνώς 
καί τούς πλείους δέ κραυγάσους καί στασιώδεις εύρίσκων οία μηδαμώς 
άνεκτά ήγουμένους τά φορτικά ταΟτα καί άήθη έπιτάγματα, ύπό τίνων 
δέ καί λογιστευόμενος ώς τά κοινά κατασπαθών καί τοις συγγενέσι τάς 
έπαρχίας διανειμάμενος άχρείοις ούσι πδσι καί σπεσβεσμένοις τούς 

25 λύχνους του σώματος, της μέν προθέσεως ταύτης μεθ' όλης συντονίας 
άπήρε, μικρού μηδ' αύτός είναι διατεινόμενος ó τό σκέμμα τόδε είσενεγκά-
μενος· έτέραν δέ τραπόμενος ήτειτο των χρυσέων καί άργυρέων άναθη-

3 πέπομφε : initio a. 1197 

24—25 ToOs — σώματος : cf. Mat. 6, 22 

VA = a, PW, RMDF = b 

95 θρομβοϋντας V στιλπνότητος APacW 2 καθ' Ικαστον χρόνον διδόμενα 
post κεντηνάρια add. Β Bekk 3 εΙς W 8 στέλλεσθαι V 10 καί om. W 
14 προσεδέχετο προσδοκών W 20 καινολογών VA 26 τόδε : τότε APW Bekk 

1—7 ήρίθμουν δέ ol πρέσβεις τά ύπέρ εΙρήνης αΐτούμενα χρήματα είς πλείστα χρυσίου 
κεντηνάρια. πρεσβεύσοντα (-βεύοντα R) oöv Is τόν £ήγα πέπομφε τόν Φιλοκάλην 
Εύμάθιον, ϋπαρχον όντα της πόλεως, έκόντως (-τα D) ύποδύντα τόν (τόν om. Μ) 
πρέσβιν καί δεηθέντα μετά των έπαρχικών παρασήμων τφ των 'Αλαμανών έποφθηναι 
£ηγί b 7—11 καί — περιβλήματος om. b 13 χρυσίου om. b 14 έπέμενε 
προσδοκών: προσεδέχετο (προσεδέδοκτο R) b 14—479,43 ίνθα — άπεγένετο om. b 
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Bekk 631/2/3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕΙΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ A' 479 

μάτων όπόσα | εκτός του βήματος, μήτε μην ττρός ύποδοχήν ήτοίμασται 
του θείου σώματος καί αίματος του Χρίστου, άποπηδησάντων δέ καί 
προς τούτο πολλών και είπόντων ώς κοινοϋν έθέλει τά άγια, εγνω δείν 30 
τοις άλάλοις καί κωφοΐς τών βασιλέων έπιθέσθαι μνήμασι, μηδένα τον 
ύπερφθεγξόμενον εχουσιν. έτυμβωρυχουντο ούν τά μνήματα, ώς τοις 
ττώ ττοτε 'Ρωμαίων άρξασι καί δσοις αί πράξεις περίδοξοι τούς λαΐνους 
περιλελείφθαι μόνον χιτώνας, το ψυχρόν καί τελευταϊον κάλυμμα τούτο, 
παντός γεγυμνωμένοις έπικοσμήματος τιμαλφούς, ήν δ' αν ούδ' ή του 35 
μεγάλου Κωνσταντίνου σορός άναφής καί άσκύλευτος, εΐ μή φώρες φθά-
σαντες τό δόγμα του βασιλέως την έπιτρέχουσαν διάχρυσον άγλαΐαυ 
έκλοποφόρησαν. άμέλει καί συναγηοχώς άργύριον εντεύθεν ύπέρ τά 
έβδομήκοντα κεντηνάρια καί μερίδα χρυσίου τινός ώσεί βέβηλον Ολην 
καθήκεν είς τό χωνευτήριον. δυσΐ δέ τών έκ της βασιλείου αυλής τήν 40 
τούτων έπαναθείς συλλογήν είχεν άμφοτέρους μετά βραχύ σύνδρομον τη 
πράξει τήν έκβίωσιν είληφότας· ό μεν yàp πυρετώ λάβρω διαφρυγείς 
άπελήλυθεν, ό δέ ύδέρω κατά τούς ασκούς οίδηθείς άπεγένετο. | 

Τά δ' εφεξής — άλλα τίς âcv άξίως τάς του Κυρίου λαλήσειε δυναστείας, 
ή τίς άκουστάς ποιήσειε τάς αΐνέσεις αύτοΟ; φθάνει τήν αποστολή ν 45 
τών χρημάτων ό του ρηγός Άλαμανίας θάνατος, ού 'Ρωμαίοις δέ μόνον 
πολυέραστος ούτος γεγένηται, αλλά καί τοις έσπερίοις τρισασπάσιος 
Ιθνεσιν, όσα τε προς έαυτόν εκείνος βία πλέον ήπερ πειθοϊ έπεσπάσατο 
καί όσα μετελθεΐν μελέτην έτίθετο, άεί μερίμναις κατατεινόμενος καί πρός 
άπασαν άντίξους δρώμενος ήδυπάθειαν, δπως μοναρχίαν περιβαλείται 50 

46 Henricus VI mortuus die 28 mens. Sept. a. 1197 

33—34 λαίνου; . . . χιτώνας : cf. Horn. Γ 57 44—45 τίς — αύτοΟ: cf. Ps. 105, 2 

VA = a, PW, RMDF = b 

29 καί alt. om. 
Bekk 31 μνήμασι : γρ. τάφοις W m s 34 κώλυμα Ρ 38 έκλωποφόρησαν V 
39 ο ' VA 40 Is A 41 oí ήσαν ό ΙπΙ του κανικλείου 'Ανδρόνικο; ό 'Αλυάτης καί ό 
έκτο μίας 6 βάρβαρο; Γεώργιος post συλλογήν add. W (cf. ό έπΐ τοϋ κανικλείου ήν 
"Ανδρόνικο? ό 'Αλυάττης καί ό έκτομίας ό βάρβαρος Γεώργιος [Am« Pm*] ) 44 θάνα-
τος τοΰ £ηγός 'Αλαμανίας quasi titulus ante τά praem. V B Am« Wm® : Τόμος δεύτε-
ρος της βασιλείας 'Αλεξίου τοΰ 'Αγγέλου τοϋ καί ('Αγγέλου τοΰ καί om. Ρ) Κομνηνού 
ΑΡ: Τόμος δεύτερος 'Αλεξίου Κομνηνού τοϋ καί Βαμβακοράβδου W: Βασιλείας 'Αλεξίου 
τοϋ Κομνηνού τόμος β ' Bekk 47 μάλιστα post έσιτερίοις add. Bekk: post τρισα-
σττάσιος Ρ 49 μετελθεΐν om. V 

44—48 Ό δέ Θεός λύει τήν δόσιν ταύτην καινοπρεπώς, Θανάτω 
γάρ έξ άνθρώττων ό £ήξ έγένετο. ού 'Ρωμαίοις δέ μόνον πολυάρατος ό θάνατος τούτου 
δέδοκται (δέδεικται RM), όίλλά καί τοις έσπερίοις τρισάσμενος Ιθνεσιν b 49—50 καί 
alt. — ήδυπάθειαν om. W b 
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480 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 633/415 

καί κύριος έσεϊται των κύκλω δυναστειών, τούς Άντωνίνους καί Αυγού-
στους Καίσαρας τω διανοητικω φανταζόμενος καί προς τήν εκείνων 
άρχήν έκτείνων την Ιφεσιν, καί μικρού φθεγγόμενος κατ1 'Αλέξανδρου 
,,τάτήδεκαί τάτήδεπάνταέμά", ώχρόςτε καί σύννους δρώμενος, καί της 

55 ήμέρας όψέ τροφήν προσιέμενος, καί πρός τούς εισάγοντας παραίνεσιν ώς 
χρεών έκ του ούτω | σιτεϊσθαι καχεξίαν ύποβλέπεσθαι σώματος, άπο-
φαινόμενός τε καί γνωματεύων Ιδιώτη μέν έπιτήδειου είναι πάντα καιρόν 
είς Ιστίασιν, καί μάλιστα ήν είώθει τενθεύεσθαι, βασιλεϊ δέ πολυφρόντιδι 
μηδέ βουλομένω τήν κλήσιν ψεύδεσθαι άγαπητόν, εΐ καί περί βουλυτόν 

60 ένευκαιρήσει τη άνέσει του σώματος. 
'Αλλ' όπερ ελεγον, καί ττδσι μέν εύκταίος εθνεσιν ό του £ηγός Άλα-

μανίας έφάνη θάνατος, Σικελοϊς δέ καί μάλιστα, δσω καί της νήσου 
άλούσης πλείστοις ύττ' αύτοϋ κακοΐς προσεττάλαισαν, οπτερ ούδέ ράδιον 
συγγραφή παραδουναι. ού γάρ μόνον ύπήνεγκαν οΐδε σφαγάς καί χρη-

65 μάτων υπέστησαν άρπαγάς καί πατρίδος έδυστύχησαν Ικπτωσιν καί 
κολάσεσιν άνυποίστοις καθυπεβλήθησαν, όπόσαι του ζην αίρετώτερον 
τιθέασι τό θανεϊν, άλλα καί πόλεις Σικελαί πολλαΐ καθηρέθησαν καί 
φρούρια έπίκαιρα κατεσκάφησαν. έδεδίει γάρ τήν ες τούπιόν έπανάστα-
σιν, καί ώς μή ποτε Σικελοί της έλευθερίας έρασθείεν προμηθούμενος, πα-

νό σαν αύτοϊς άγαθή ν έλπίδα άπέκοψεν, όση τε εν χρήμασι καί όση έν άρμασι 
καί ΐπποις τεθέαται καί όση περιβόλοις πόλεων εύτειχίστοις καί άνδράσιν 
εύγενέσι καί έχυροΐς έρύμασιν έμπερικροτεΐ. 

Πλήν καί τό μέλλον δεινόν όσώραι ύφορώμενος καί μή παρόν προα-
ποκρουόμενος επεβουλεύθη παρά τίνων, καί κρείττων της έκείνων φανείς 

75 έπιθέσεως ού τω διά ξίφους θανάτω τούς | άντιστάτας ήμύνατο, άλλα πο-

74 έπεβουλεύθη : a. 1197 ca. mens. Mart. 

54 τά —έμά: fontem non inveni 61 Ιλεγον: p. 479, 46 62—63 τη; — άλούσης : 
cf. p. 475, 36 70—71 όση — ïirirois: cf. Ps. 19, 8 

VA = a, PW, RMDF = b 
51—52 oos ô Αύγουστος καί ό 'Αντώνιος ol Καί-

σαρες Β 51 Άντωνίους F Bekk 54 τά alt. om. VW 56 έκ του om. V 
58 f|V Bekk τονθεύεσθαι APW Bekk 62 θάνατος έφάνη Bekk ώς ούδέ τισιν άλ-
λοις ή τελευτή τούτου άσπασιωτάτη γεγένηται post μάλιστα add. Ρ Bekk ταύτης 
post νήσου add. PW Bekk 64 γραφή Bekk οΐδε : ούτοι Bekk 67 Σικελι-
κοί W 68 είς DF 71 τεθέανται APW δσοις V 72 εύτενέσι Ρ 73 
όσώρα RM>C?: ώς ώραι et in appar. όσώραι ? Bekk 

52—53 καί —Ιφεσιν om. b 53 μικρού: μόνον où b 
ώς post 'Αλέξανδρον add. W b 54—62 ώχρός — Θάνατος om. b 62 sqq. τοις 
Σικελοϊς δέ καί μάλιστα δι' εύχης ή έκβίωσις τούτου γέγονεν, ότι καί της Σικελίας 
63 άλούσης ττλείστοις όσοιςΰττ' αύτοϋ (αύτώ Μ) κακοίς προσεπάλαισαν (etc. lin. 63) b 
64 οΐδε om. b 65 έδυστύχησαν : πέπονθασιν b 65—67 καί alt. — θανεϊν om. b 
67—68 καί alt. — κατεσκάφησαν om. b 69—72 καί — έμπερικροτεΐ om. b 73 
παρόν: έφεστώς b 74—75 κρείττων φανείς της έκείνων έπιθέσεως b 75—76 
ού — βασανίσας om. b 
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Bekk 635/6 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ A' 481 

λυτρόπως πρότερον βασαυίσας οίκτρότατα ούτω του ζην έστέρησεν 
δν μέν yàp διακεχαλακώς καχλάζοντι λέβητι καΐ Θείς έπΐ κανοΟ καθάπερ 
σίτο ν έκπέπομφε τοις οίκείοις, δν δέ ήκουτικώς είς πυράυ άνακαεϊσα ν έτττα-
πλασίως, δν δέ ένσακκεύσας καί βυθω παραπέμψας έξέτριψε. τόν δέ γε πρω-
τουργόν του συστρέμματος καί πρός ήγεμονίαν έπιλεγέντα βαρυτέρα 
τιμωρία των λοιπών ύπεδίκασε · στέφος έκ χαλκού έπιτάξας γενέσθαι, 
έγκαρσίους έχον όπάς ίσας toîç ττέρασι, περιτίθησι toöto τω άντάραντι 
χείρας έκείνω, έπειτα τέτρασι μεγ ierro ις Ιστορσιν ές τό διαμπερές δια-
βεβλημένοις τη κεφαλή ένερείσας τό διάδημα ούτω διαφήκε βαδίζειν, 
,,Ιχεις" είττών ,,δν έδίωκες, άνθρωπε, στέφανον* φθόνος ουδείς· άπό-
λαυε του έφετοΟ σοι λίαν καί περισπουδάστου χρήματος", ό δέ σκο-
τοδίνης πλησθείς καί πρηνής πεσών μετά βραχύ έτεθνήκει τω οίκτρω 
έκείνορ Ιναπορρήξας στεφανώματι τήν ψυχή ν. 

Κατά δέ τήν άλωσιν της Σικελίας άπήχθη μεθ' έτέρων αίχμάλωτος 
καί ή Θυγάτηρ Ίσαακίου του αύτοκράτορος, ής ή κλήσις ΕΙρήνη, καί 
προσαρμόζεται Φιλίππω τω του ρηγός 'Αλαμανίας άδελφω, εκ πορνι-
κών φυέντι σπερμάτων, άποβαλοϋσα αύτη θανάτω τόν έκ παρθενίας καί 
πρότερον σύνευνον, δς έτυράννησε Σικελίας μετά μόρον του τεκόντος αύ-
τόν Ταγκρέ. [ 

'Αλλ' έκποδών καί τοϋδε του κακού θεόθεν γεγενημένου, μεγίστου τε 
όντος καί ύφ* ou πδσα ή 'Ρωμαίων έκαραδόκει τα δεινότατα πείσεσθαι, 
έτερον έπεκύμανε κοινοβλαβές καθ' άλα κακόν. Γενουΐτης γάρ τις, Κα-

89 άπήχθη : die 29 mens. Dec. a. 1194 91 προσαρμόζεται : die 25 mens. Maii 1197 
92 άποβαλοϋσα: die 24 mens. Dec. a. 1193 93 μετά μόρον: errat auctor; Tan-
credus mortuus est die 20 mens. Febr. a. 1194 

78 είς — έιιιαίίλασίως: alludit ad Dan. 3, 19 

VA = a, PW, RMDF = b 
76 κάκείνους post οίκτρότατα 

add. D : έκείνους F τό ζην F 77 y à p om. D F 78—79 δν . . . έξέτριψε, 
δν . . . έιηαιιλασίως W 79 ένσακκίσας VA : ένσακαίσας W τ ω βυθω της Θα-
λάσσης Bekk 80 άπολεγέντα VA 81 y à p post στέφο; add. P W Bekk 82 
έγκαρσίως MD»CF 90 ή ; ή : ή V 91 τ ω om. Μ του om. D 'ΑλαμανΙας 
om. VAB 92 καί om. W 93 δς: δς καί Bekk 94 Tayypé VAD 1 τ ά 
et πείσεσθαι om. W 2 ίτερον — κακόν uti b scr. W ύπεκύμανε PW Bekk 
Γεννουίτης VAPD®" Β 

76 ούτω om. b 77—78 καί — οίκείοις om. b 80— 
81 βαρυτέρφ πασών (γρ. των πάντων D8) ύπε8(κασε τιμωρίςι b 82—83 άν-
τάραντι — έκείνω: άντάρτη b 83 είτα b ές τό διαμπερές : διαμπάξ b 85 
άνθρωπε, ôv έδίωκες στέφανον b 86 λίαν om. b χρήματος : πράγματος W b 
87—88 καί πρηνής πεσών τ ω οίκτρω έκείνω στεφανώματι έναπέρρηξε τήν ψυχή ν W b 
89 μεθ' έτέρων om. b δορυάλωτος b 91 προσηρμόσθη b 91—92 έκ — 
σπερμάτων om. b 92 αύτη om. b έκ παρθενίας: παρθένιον b 93 έτυράν-
νευσε b 1 πείσεσθαι τά δεινότατα b 2 έτερον καθ' άλα κοινοβλαβές έπεκύμανε 
(-μαινε D F : ύπεκύμανε κακόν W) W b 

31 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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482 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 636/7 

φούρης τούνομα, νήας δικρότους καί τρικρότους πηξάμενος καί πλοίοις 
στρογγύλοις φραξάμενος τάς παραθαλαττίους εκειρε πόλεις καί τάς νή-

5 σους έπιών ετίθει κακώς, αι κατά τό AìyaTov άνίσχουσι ττέλαγος. άλλα 
καί τ ω Άτραμυττίω προσβολών λείαν εκείθεν ήλασε καί συνέλεξε πλοϋτον 
οϋ σταθμητόν. ώς δέ ρέγκοντες βαθέως έξανέθορον όψέ ποτε καί άνέ-
νηψαν βράδιον οίς έξήν τά τοιαύτα σκέπτεσθαι, στέλλεται κατά του 
Καφούρη μετά τριάκοντα νηών ό Στειριόνης 'Ιωάννης, πειρατής μέν 

10 ποτε γεγονώς καί πειρατών ό χείριστος, έκ Καλαβρίας ορμώμενος, 
Ίσαακίω δέ τ ω βασιλεϊ προσρυείς επί μεγίστοις φιλοτιμήμασι καί 'Ρω-
μαίους πλειστάκις ώφεληκώς εν τοΤς κατά θάλατταν άεθλεύμασιν. έξιών 
ούν κατά του Καφούρη κακοδαιμονεΐ παρά δόξαν· εχων γαρ δια μελέτης 
κατασοφίσασθαι τον άντίπαλον, πλείω προβεβλημένον ίσχύν, ύ π ' 

15 εκείνου καταναυμαχεΐται, πεπονθώς δ δράσειν εκείνον ένενόει δια παντός, 
ταΐς yàp 'Ρωμαϊκαϊς ναυσί περί Σηστό ν σαλευούσαις λαθρηδόν έπιστάς ό 
Καφούρης, ώς εύρε περί μεσημβρίαν κεκενωμένας του ναυτικού, άπαξα-
πάσας μετά τών όπλων καί ών είχον ένδοθι βιωσίμων αιρεϊ. εκ δέ τούτου 
τάς νήσους άδεώς επιών καί χωρία τά πάραλα ληϊζό|μένος φόρους 

20 επέταττε καί συνέλεγεν, ώς ήβούλετο. 
Βασιλεύς τοίνυν έξηπορηκώς επί τούτοις δεϊν εγνω σπείσασθαι τ ω 

πειρατή. άμέΛει καί στείλας τινάς τών συνήθων έκείνω Γενουϊτών (πολ-
λάκις γαρ κατ' εμπορίαν όδε κατήχθη ες τό Βυζάντιον καί δ δέδρακεν ες 
χρήματα ζημιωθείς παρά του τότε δουκός του στόλου Μιχαήλ του 

25 Στρυφνού είργάσατο) άνεκίνει μέν καί λόγους περί σπονδών, ουδέν δέ 
ήττον καί προς πόλεμον ήτοιμάζετο, τριήρεις αλλας καταρτισάμενος καί 
ταύτας αύθις τ ω Στειριόνη παραδούς. ώς δέ συνέβησαν, ό μέν βασιλεύς 
εξ κεντηνάρια χρυσίου στεϊλαι τ ω Καφούρη καί χώραν άποδάσασθαί 
οί 'Ρωμαϊκήν έπτακοσίους εχουσαν τρέφειν ομογενείς έκείνω όπλίτας, ό 

30 δέ ύπείκειν τ ω βασιλεϊ, έφ' οίς âv ύ π ' αύτοΟ έπιτάττοιτο, έφίσταται τ ω 

VA = a, PW, RMDF = b 

5 άλλα : άλλα δή F 6 Άτραμυτίω ARMF τταραβαλών W ήλασεν εκείθεν 
VA 8 κοττά: μετά A 9 λ ' Α Στειριώνηςconstantcr RMDN 12 θάλασσαν V 
13 παραδόξως D F 15 καταναυμαχήσαντος πέπονθεν όπερ VA ô —παντός: δ 
δράσειν έκεϊνον δή τόν πολέμιον W (cf. b) 17 κατά τόν Σιγόν ποταμόν post μεσημ-
βρίαν add. P W Bekk 18 ένδοθεν W τούτων Μ: ταύτας A 19 παράλια R 28 
άποδύσασθαι A : άποδώσασθαι W 29 έπταπλασίους Bekk έκείνω ομογενείς V 
30—31 έφ'—βασιλεϊ om. Bekk 

3—4 στρογγύλοις πλοίοις W b 7—8 ώς — σκέπτεσθαι om. b 8 sqq. στέλλεται 
ou ν κατά του Καφούρη . . . Μωάνης, κακοδαιμονεΐ δέ (παρά δόξαν etc. lin. 13) b 14 
περιβεβλημένον W b 15—16 ô — π α ν τ ό ς : ô δράσειν ένενόει τόν πολέμιον b 16 
περί —σαλευούσαις om. b 18 ών είχον ένδον αίρει b 18—20 έκ δέ τούτου τάς 
νήσους άδεέστερον (άδεώς W) έπιών χωρία τά πάραλα έλήϊζετο καί φόρους συνέλεγεν 
W b 20 ώς — ήβούλετο om. b 21 sqq. Ό τοίνυν βασιλεύς τριήρεις άλλας 
καταρτισάμενος (καταστησάμενος R) καί ταύτας αύθις τ φ Στειριόνη παραδεδωκώς 
(καί — παραδεδωκώς om. Μ) κατά τού Καφούρη έξέπεμψεν. έφίσταται τοίνυν tc5 
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πολεμίω, δόξαν ούτω βασιλεϊ, άπροσδόκητος ό Στειριόνης μετά της 
επομένης αύτω ΓΤισσαϊκής δυνάμεως, έτι ούσης της ειρήνης άμφιπαλοϋς, 
και μάχην συνάψας αυτόν τε τον Καφούρην ελών άναιρεϊ καί τάς έκείνου 
νήας πλην τεττάρων αίρει· αύται δέ τον εκείνου ήγον άνεψιόν. 

Άλλα καί τώνδε των κακών έκποδών γενομένων ό εν τοις άρχείοις 35 
έπεγείρεται τάραχος, δς τά κατά τον βασιλέα ήσχυνέ τε τά μέγιστα καί 
εφ' ίκανόν διεκύκησε. μέλλων δέ τά περί τούτων διεξιέναι, ώς είς αρχήν 
τον λόγον | ανάγει υ πειράσομαι σαφήνειας ένεκα τών ρηθησομένων. 

Ό βασιλεύς 'Αλέξιος, ώς μοι καί άνωθεν άμυδρώς λέλεκται, ουκ είρη-
νικός φετο τοις πλείστοις προ της άρχής, άλλα καί λίαν πολεμικός · όθεν εν 40 
έλπίσιν εκείτο πδσιν ώς οΰ μόνον τοις έχθροΐς 'Ρωμαίων την λόγχην 
άνατενεΐ βασιλεύσας, άλλ' ουδέ τοις άρχομένοις αύτοίς έσεϊται παντελώς 
μέτριος, άρξας δ ' οβν ετεροΐος ώπτο παντάπασι καί πάντας έν τοις καθ' 
αύτόν είκαιομύθους άπέδειξε πράγμασιν. 

Ί ν ' ουυ τά πλείω παραγκωνίσωμαι, μή πως καταγορεύων άλω καί 45 
είς ψόγον την ίστορίαν διατιθέμενος, άρξας ευθύς άνεκήρυξε μή χρημά-
των ώνίους τάς άρχάς άνατίθεσθαι, άλλ' άριστίνδην καί δώρον αυτάς 
βραβεύεσθαι. καί ήν όντως τό τοιούτον εννόημα έλευθέριόν τε άγαν καί 
άξιάγαστον καί κρηπίς χρηστής βασιλείας καί Οποβάθρα και θέμεθλος, 
ουδ' άν, εί παραλληλίζειν τις ελοιτο, ουκ άν ποτε ούδ' έγγύς άφίκοιτο 50 
παραδείγματος έπΐ τών ήμετέρων ήμερών. άλλ' οί τ ω βασιλεϊ προσήκον-
τες, κερδοσυλλέκται πάντες τυγχάνοντες καί ταίς συχναις μεταθέσεσι τών 
άρχόντων μηδέν έτερον περισπουδάζειν δεδιδαγμένοι δτι μή κλέψαι καί 
διαρπάσαι καί τάς δημοσίους εΙσφοράς ύφελέσθαι καί περιβαλέσθαι 
ττλοΟτον βαθύν, τούς τε προσιόντας σφίσιν δτου ένεκεν ώς ίσχύουσι παρά 55 
βασιλεϊ έληΐζοντο καί τά ξυλλεγόμενα ίδιου ντο χρήματα, άδρά όντα καί 
τύχην Ιδιωτικήν υπερβαίνοντα. 

Διά δή ταϋτα τά τε | άλλα ήμαρτήθη ώς οΰ ποτε κατ' άλλην άρχήν 
και παντάπασι τά 'Ρωμαίων διέφθαρται πράγματα, καί αί άρχαί 
χειρόνως καί ούχ ώς πρότερον τοις πρίασθαι θέλουσι προύκειντο. ήν 60 

39 λέλεκται: ρ. 459, 57 sqq. 

VAP (ab 35 άλλα) W = a, W, R M D F = b (usque ad 34) 

34 τεττάρων : τέ τίνων R 36 έπεγείρετο W 37 δέ om. A τούτου V 38 
δγειν Y 39 ό om. Bekk ώς: ós A P W καί om. Bekk 45 τά πλείω post 
πως rep. Bekk 50 εί παραλληλίζειν: έπαλληλίζειν Bekk 51 παραδείγματι 
P W Bekk : abbrev. A post ήμερών: ό λογοθέτη? ήν ούτος Βασίλειος ό Καματηρός 
ô καί άδελφός της δεσποίνης Pm« 52 καταθέσεσι W 53 δεδιγμένοι W 55 τε: 
τότε V 55—56 τούς — βασιλεϊ: τούς ττρός αυτούς έρχομέυους καί οίουδήποτε όν-
τας πρός βασιλέα μεσιτεύοντες Β 55 ένεκεν : ένέτυχεν A P W Bekk 

(31—33) πολεμίω (πολεμίω: ΚαφούρηD) άπροσδόκητος ό Στειριόνης ('Ιωάννηςadd. Μ) 
μετά της έπομένης αύτφ Πισσαϊκής δυνάμεως καί μάχην συνάψας etc. (lin. 33) b 3 5 — 
493,66 άλλά — φρόνημα om. b 

31* 
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ούν του βουλομένου παντός χώρας άρχήν άναζώσασθαι καί τοΟ με-
γίστου παρά 'Ρωμαίοις τυχεΐ ν άξιώματος. où μόνον τοίνυν οί έν τρι-
όδοις καί άγοραϊς καί κολλυβισταΐ καί πράται των όθονών σεβαστοί 
έτιμήθησαν, άλλά καί Σκύθαι καί Σύροι ώνιον άργυρίων εύραντο τό 
σεβάζεσθαι, τοις irplv ύπηρετεϊσθαι δεσπόταις ήδοξηκότες. 

Τούτων δέ πάντων αΙτία τις ή υ, ώς είρηται, πρωτουργός ή των 
βασιλικών φρενών έλαφρία καί τό πρός διοίκησιν τών πραγμάτων 
άπροσφυές, ούκ ελαττον δέ καί ή λιχνεία τών περί αυτόν καί τό προς 
συλλογήν χρημάτων άπληστόν τίνων καί άκόρεστον· δθεν ύπό της 
γυναικωνίτιδος καί όσοι τών έξ ανδρών αυτω προσψκείωντο διεπετ-
τεύετο τά κοινά, τοσούτον δ* άπεΐχε του εΐδέναι τά δρώμενα, ές δσον 
καί 'Ρωμαίων άποσχοινίζονται οί της Θούλης οίκοϋιττες τά έσχατα. 
ouKoöv αυτός τε ό της άρχής πηδαλιούχος κακώς ήκουε παρά πάντων 
καί τό ές πρωρεΐς καί νηΐτας υπ' έκείνου ταχθέν παλαμναιοτάταις 
άραϊς ύπεβάλλετο. 

Ή τοίνυν βασιλίς ούκ άνασχετόν τό γινόμενον ούτω κρίνουσα, 
ότι μηδέ διαδρδναι οΐόν τε fjv τόταύ|της ερευνητικόν καί έρασιχρή-
ματον, έγνω μή έπΐ μακρόν έθελοντί άτρεμείν, αλλ' ή κατά τοΰπίταγμα 
του ταύτης άνδρός τάς προβλήσεις (είναι) άπριάτους ή γουν την 
βασίλειον γάζαν στέγειν τά ξυλλεγόμενα. καί τά μέν πρώτα εις ύπουρ-
γόν ή βασιλίς έπέταξεν Ιαυτη τόν Μεσοποταμίτην Κωνσταντΐνον· 
ήν δ' ούτος ό παρ' 5Ισαακίω τω Άγγέλω τά μέγιστα δυνηθείς, καθώς 
έν τοις περί έκείνου λόγοις είρήκειμεν. έπειτα δέ τω άνδρί καταλλάσσει 
δύσνως πρό της άρχής είς αυτόν εχοντι καί μετά τήν του κράτους έτι 
όπτοστρεφομένφ τούτον άνάζωσιν, ότι τε πολλά τών καθεστώτων 
πραγμάτων 'Ρωμαίοις μετακεκίνηκε του στασίμου καί δτι ξυγκυκών 
κατά πρόοδον καί συνταράσσων τά σύμπαντα ούδαμώς έληγεν. 

Ώς ούν ή τών κοινών διοίκησις πάλιν πρός τόν Μεσοποταμίτην 
μετανενεύκει, εσβεστο μέν ή τών άλλων Ισχύς, ήμαύρωτο δέ τών τω 
βασιλεΐ προσκολλωμένων της δυναστείας τό <ρώς· καί ό πρώην παρά 
τω κρατοΰντι άπόβλητος άξύμβλητος τηνικαυτα έκρίνετο κέρας τε 
Άμαλθείας ώετο παρ' έκείνω καί πολυμιγής κρατήρ άγαθών ή τό παρά 

66 είρηται : ρ. 484, 63 sqq. 72 ο! — ϋσχατα : cf. prov. lat. ultima Thüle apud Otto 
s. v. Thüle 83 είρήκειμεν: p. 443, 46 App.; cf. p. 439, 70 sqq. 91—92 κέρα; . . . 
Άμαλθεΐαΐ: cf. Zenob. 2, 48; Diogen. 1, 64 92—93 τό — öcypoö: cf. lob 5, 26 

YAPW = a 

63 κολυβισταΐ V πρώται A : πρώτοι PW 64 καί Σύροι om. VAPW : add. ex Β Bekk 
74 παλαμναιότατα ταϊΐ V 79 είναι Die : γίνεσθαι Bekk (cf. Β lin. 78—80: ή μή πω-
λεΐσθαι τά$ ένοχάζ κατά τόν βασιλέως όρισμόν, ή τά συναγόμενα είσάγεσθαι εΙς τό βε-
στιάριον) άπριάτους : άτΓεριάπτον/s APW: άπράτου; Bekk 80 ês V 81 
έαυτόν AW 83 είρήκειμεν: Ιστορήκειμεν V: είπον Β 86 κεκίνηκε Bekk 87 
ξυνταράσσων Α 89 μέν om. Bekk εύμάρωτο APW 91 τε: αν APW Bekk 
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τω Μώβ παμβότανον του άγρου καί πασι πάντα προσφυώς καΐ κατ-
αλλήλως είδώς γίνεσθαι, φως μέν όφθαλμοϊς άναπεπταμένον, άήρ δ' 
είσκεχυμένος £>ισί ζωογόνος, τό του Περόζου άντικρυς μάργαρον άεΐ πρός 
τοις ώσί του βασιλέως άπαιωρούμενον καί της δλης άντάξιον άρχης 
κρινόμενο ν, είτε μήν Άρτέμων ό περιφόρητος καί "Αργός ό πολυόμματος 
καί ό έκατόγχειρ Βριάρεως. 

Τό δέ δή πα | ράλογου ούτωσί συμπεσόν βαρέως μέν καί άλλοι 
ήνεγκαν, όπόσοι της προτέρας Ισχύος έξέπεσον ή γούν κατά πυγολαμ-
πίδας ήμαύρωντο μειδιασάσης ημέρας, οί δ' έξ αίματος της δεσποίνης 
Ανδρόνικος τε ό Κοντοστέφανος, δς Ειρήνη τη ταύτης θυγατρί συν-
ηυνάζετο, καί ό ταύτης όμαίμων ό Καματηρός Βασίλειος μικροΟ τ φ 
γενομένη καί άπεπνίγησαν. αφέντες ούν τω τέως τήν κατ' αυτών 
βληθεΐσαν καί είς πρόσκομμα κειμένην λίθακα, τόν Μεσοποταμίτην φημί 
Κωνσταντϊνον, έπΐ την άφιεΐσαν δέσποιναν όλον τόν δρόμον συνέτειναν 
καί τόν χόλον έμημέκεσαν, ζητουντες έν καιρίοις τήν δρεξιν της άντι-
λυπήσεως. 

Μετά γουν Ικανωτάτην σκέψιν του ποιητέου καί μεθ' δσην της 
επιβουλής προμήθευσίν τε καί προβούλευσιν προσίασι βασιλεϊ πρός τα 
έσπέρια μέρη άπαίροντι. Ιδία τε τούτω έντυχόντες εφησαν ,,εΐ καί ή 
φύσις οίδε τό συγγενές τιμιώτερον καί πρός άγάπησιν έπιτηδειότερον, 
άλλ' αύτοί φιλοβασιλεΐς μάλλον καί φιλαλέξιοι πλέον ή φιλευφρόσυνοι 
καίεϊναικαίάκούεινβουλόμεθα. σοΟ μέν γάρ μηδέν τι απευκταίου è ξ άυθρω-
πίνης χειρός πεπονθότος, τό κοινόν τοΟτο πάντων άνθρώπων σωτή-
ριον, ό έστι τό τήν βασιλείαν σώζεσθαι, καί ίδιον άγαθόν ήμϊν ποι-
ούμεθα* εΐ δ* έπΐ σοί τι ξυμβαίη τών άδοκήτων, κοινή συνανατραπέντες 
καί συμφοράς Ιδίας προσεπιμαξόμεθα, φρούδων άπάντων γεγενημένων, 
όπερ I άναδούμεθα σου βασιλεύοντος". 

Ούτω φροιμιασάμενοι καί δεξιώς χορδολογήσαντες τό του λόγου 
βάρβιτον έπήνεγκαν τόν Κολοφώνα τής υποθέσεως, οΐόν τι μέλισμα 
έξιστών τόν βασιλέα φρενός καί μεταφέρον είς μανιώδη άλλοίωσιν, ώς 

95 τό — μάργαρον : cf. ρ. 440, 81 b 2 Άρτέμων: Athen. 533e; App. prov. 4,32 
"Apyos : cf. p. 257, 77 3 Βριάρεω; : cf. Plut. Marc. 37; prov. : Κόττου Ισχυρότερο; 
καί Βριάρεω Apost. 9, 98 10 πρόσκομμα . . . λίθακα : cf. λίθο; προσκόμματος Rom. 
9, 32 sq. ; 1 Pe. 2, 8 26 έπήνεγκαν τόν Κολοφώνα : cf. Apost. 16, 92 27—28 ώ; — 
κρούματα: cf. Dio Chrysost. 1 ,1 ; Suda τ 620 

V A P W = a 

93 πανβότανον PW 6 ήμαύρωτο PWP°? 10—11 Κωνσταντϊνον φημί V 12 
έμεμέκεσαν V»0 APW 14—15 μετά γοΰν τό σκέψασθαι καί κακώ; περί τούτου βου-
λεύσασθαι καί τήν βουλή ν αύτών βεβαιώσαντε; Β 15 τε καί προβούλευσιν om. V 
16 τε: δέ Bekk 16—17 εΐ καί ή φύσι; τη ; συγγενεία; προτιμδν οίδε καί τήν ταύτη; 
άγάπην προτιμοτέραν Ιχειν Β 17 καί — έπιτηδειότερον om. V 19 σοΰ VB 
Bekk: τοΰ APW 21 ό om. PW Bekk (unde έστι expungendum putabat Bekk) 
23 προσεπιμαζόμεθα Ρ Bekk 26 μέλημα Bekk 27 τή; ante φρενό; add. V« 
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ούδ' Άλέξανδρον ττάλαι προς δπλισιν τ ά Τιμοθέου ένεθέαζον κρού-
ματα- φασί y à p ώς ,,ή σή άλοχος, δέσποτα, ες ττράξεις μυσαρωτάτας 

30 άνακεκαλυμμένη χωρεί κεφαλή, και σέ τον ευνέτην ώς μαχλάς ές την 
κοίτην αδικούσα δεδίαμεν μή και νεωτέροις εγχειρήσειε ττράγμασι 
μικρω ύστερον· ώ y à p λέσχηνεύουσα καί άναίδην συγκατακλινομένη 
γέγη0ε, τούτον εϊκός καί άρχειν αυτήν αιρεϊσθαι καί την ττδσαν προς 
τούτο συντείνειν πρόθεσιν. δε! τοίνυν αυτήν μέν άνακοπήναι του τ α 

35 πάντα δύνασθαι καί ττλούτω περιρρεΐσθαι πολλω, τόν δ1 έραστήν 
αύτής, ôv αύτός μέν ές παΐδας ένέγραψας; ή δέ άθεμίτως έαυτής πε-
ποίηκεν επιβήτορα, εκποδών γενέσθαι ανυπερθέτως και μάλα αύτίκα, 
ώς μηκέτι τοιούτον τι ξυμπεραίνηται μίασμα, τ ά δ ' ες τήν άδικον 
σύζυγον γενησόμενα χρεών άναβεβλήσθαι κατά καιρόν, καθ' ôv σύν 

40 θεω άνύσας τήν προκειμένην ές τήν Κωνσταντίνου αύθις έπαναλύσειας". 
Ταϋθ' οί μέν είπόντες καί ύποθέμενοι ανδρών ήκηκόεισαν βέλτιστοι 

καί χρήμά τι σπάνιον όμοϋ καί άσπάσιον· ό δέ βασιλεύς μέγ' όχθήσας 
δτι των προς τόν Βατάτζην εύ|ποιϊών ταύτην άντείληφεν άμοιβήν, 
στείλας εύθύς τ ω ν δορυφόρων ενα, φ επίκλησις Βαστραλίτης, τίθησιν εξ 

45 ανθρώπων, ό μέν yàp τοις περί τήν Βιθυνίαν διέτριβε μέρεσιν, έτι άντιστα-
τοϋντος 'Αλεξίου του Κίλικος. ό δέ Βαστραλίτης άφικόμενος καί τούτον 
του στρατοπέδου όπαγαγών, ώς αν ούτω μηδενός άΐοντος άπαγγελεΙ 
τ ά βασιλέως έντάλματα, όπερ είς έκεΐνον ήκει φέρων άπόρρητα, αύτός 
τε τ ο ξίφος έσπάσατο καί οί των εκείνου προς <povoupyíav προητοι-

50 μάσθησαν, καί ήν ό μείραξ έντεϋθεν ώς βόσκημα διαμελιζόμενος. καί 
τ ό μέν έργον τοϋτο βαρέως καί δυσφόρως άπαντες ήυεγκαν ό στρατός, 
όπόσοις τ ό πραχθέν έν όφθαλμοις προύκειτο · ό δέ Βαστραλίτης πηριδίω 
τήν του Βατάτζη κεφαλήν ένθέμενος εΰζωνος έπανήκεν ές βασιλέα, καί 
ούτος τ ω κρανίω προ τ ω ν ποδών ριφέντι λάξ έναλλόμενος καί ίκανώς αύτω 

55 έμβλέπων προσλαλιάν τινα διεξήει μηδαμώς ιστορία δοθήναι πρέπουσαν. 

30 άνακεκαλυμμένη . . . κεφαλή : cf. Greg. Cypr. 1, 81 37 έπιβήτορα : cf. p. 101, 70 
42 μέγ" όχθήσας: Horn. A 617; al. 

VAPW = a 

28 τά ante κρούματα add. Vs 30—31 ές (sis Bekk) τήν κοίτην ώ; μαχλάς APW Bekk 
31 έγχωρήσειε AW 32 άνέδην APW 34 τούτον V τά om. Bekk 38 τι 
om. V συμπεραΐνηται V είς Bekk 40 sis Bekk τόν Κωνσταντΐνον Α 
41 ήκηκόησαν PW 43 άνείληφεν APW Bekk 44 Βαστραλίτη Ρ 45 τήν 
om. APW Bekk: hab. Β 47 άΐοντος: άκούοντος V 50 διαμελιζόμενον APW 
Bekk 51 άπας ή νεγι<εν ό στρατός Bekk: άπαντες ήνεγκε ό στρατός Β 52 
τηριδίω Ρ 53 Βατάτζου PW 54 ούτως W 55 παρέιτουσαν Α 
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Και βασιλεύς μέν μετά τούτο της προκειμένης εχόμενος άπεισι προς 
τά Κύψελλα, σωτήριόν τι ταΐς Θρακίαις ττόλεσιν έργασόμενος, as oí 
Βλάχοι και Σκύθαι κακώς έτίθεσαν, επί δέ σνλλαβεΐν του Χρύσου προ-
θέμενος ή yoöv άνακόψαι τών εκδρομών, &ς έποίει λαθραίως τά περί τάς 
Σέρρας κείρων χωρία. 60 

ΤΗν δ' ό Χρύσος ούτος Βλάχος τό γένος, τήν | ήλικίαν συνεσταλ-
μένος, μή συμφρονήσας μέν άφισταμένοις 'Ρωμαίων Πέτρα) και τ ω 
Άσάν, δτι μή καΐ μάλλον κατ' αυτών άράμενος δπλα μεθ' ών είχε 
πεντακοσίων ομογενών καί 'Ρωμαίων γεγονώς ένσπονδος. où πολλώ 
δ' ύστερον άλούς ώς ρέπων προς τό όμόφυλον, τοις πρόσω βαίνων δια 65 
παντός καί δυναστείαν έαυτώ μνηστευόμενος, φρουρά παραδίδοται. 
είτα άνεθείς καί σταλείς επί τ ω φρουρήσαι τήν Στρούμμιτζαν τόν μέν 
εκεΐσε πεπομφότα βασιλέα τών έλπίδων εψεύσατο, τη δέ γνώμη χρη-
σάμενος ή ν τοις εκ γειτόνων 'Ρωμαίοις κάκεϊνος κακόν άδυσώπητον. 

Προς τούτον τοίνυν έξορμήσας ό βασιλεύς καί στράτευμα ίκανόν ές 70 
τά Κύψελλα ήθροικώς, μετά βραχύ άποστάς της προθέσεως έρδ επ-
ανόδου, ώς μάτην μέν έκεϊσε τήν στρατιά ν άλισθήναι, είκαίως δέ καί 
αύτόν τήν ές τά Κύψελλα πορεία ν έλέσθαι. ούκοϋν τά κατά τήν έσπέραν 
άφεικώς φέρεσθαι, ώς πρώην είχον καί επασχον, ές τό Βυζάντιον έπ-
ανέζευξε μηδέ δύο μήνας άνασχόμενος Θυραυλήσαι. 75 

Kal ό μέν τοις κατά τήν Άφάμειαν βασιλείοις εναυλισάμενος τό 
Φιλοπάτιον κατειλήφει μετέπειτα, ή δέ γε βασιλίς Εύφροσύνη συν-
αθροϋσα τ ω νω καί συλλαμβάνουσα δσα κατερρέθη αύτής καί δεδοι-
κυΐα τόν σύλλεκτρον τάς χείρας προς άτταντας ώρεγεν έλεεινώ καί 
άπεσβεσμένω βλέμματι καί ήντιβόλει τούς παρά βασιλεΐ πεποίθησιν 80 
έχοντας, προστήναί τε αύτής καί τά δυνατά ύπερφθέγξασθαι ού μόνον 
άτίμως | έξωσθήναι τών ανακτόρων κινδυνευούσης, άλλα καί τόν περί 
ψυχής ήδη τρεχούσης περιφανώς. ώκτειρον ούν αύτήν οί πλείστοι· 
καί οί μέν άπολιγωρήσαι τών κατά τής γυναικός είσηγηθέντων τόν 
βασιλέα ένήγον ένδιέβαλλόν τε τούς κατειπόντας αύτής άνδρας άκαν- 85 

56 δττεισι : a. 1197, mense Febr.an lui. ? 

82—83 τόν — τρεχοώση$: cf. p. 24, 25 

VAPW = a 

56 μέν om. Bekk 58 êirl: έπεί P W : Ιττειτα Bekk 62 μή om. V 62—64 όμογνω-
μονήσαζ μέν μετά τοΟ Πέτρου καί τοΰ Άσάν είς ή ν έιτοίησαν άποστασίαν, μή θέλω ν 
δέ άκολουθησαι ctCrroùç μεθ' ών είχε τότε πεντακοσίων, ττροσέδραμε τότε τώ βασιλεϊ Β 
62 σνμφων<ήσαΐ> W 65 τοις : τω Bekk 66 έαιττοΰ W : abbrev. Α 67 τ ώ : τ ό 
ΑΡ 72 έκεΐ που APW Bekk 76 'Αφάμιαν W έναυλισάμενοζ om. Α 77 επειτα 
κατειλήφει APW Bekk 80 βλέμματι : όμματι Bekk 82 έξωθηθήναι Α τόν om. 
V 83 περιφανώξ om. Bekk 85 ένδιέβαλον PW 
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θώδεις τόν τρόπον καί συρραφέας ψεύδους καί στρεβλοχείλους αυτούς 
όνομάζουτες καί φιλαιτίους ετι καί μεμψίμοιρους · οΐ δέ ύπετίθουν μετά 
προμηθείας πλείστης τό γενησόμενον διαπράξασθαι, ίνα μή άλω έκείνην 
είσοικιζόμενος ύστερον, ήυ άπέλυσε σήμερον ώς μοιχεύτριαν, καί την 

90 αύτός αύτοΟ αισχύνη ν διατεχνώμενος έσείται ούτως παγκόσμιο ν περι-
λάλημα κάκείνοις των ζώων παραβαλλόμενος τοις έκκρούουσι μέν επί 
των κροτάφων τά άμυντήρια, παροξυνομένοις δέ ούδαμώς, ούτε μήν 
τό κέρας όπλίζουσι κατά των έπιθορνυμένων εν όψεσι ταϊς Θηλείαις 
αύτών. 

95 Μετά δέ τούτο είς τά κατά Βλαχέρνας άνάκτορα είσιών ούκ εύθέως 
ι τον κότον έξέρρηξεν, άλλά σύσσιτον καθάπαξ παραλαβών τήν όμό-

λεκτρον καί τότε τήν ένδον ταραχήν ύπεμφαίνων τω της όψεως σκυ-
Θρωπω καί τω αλλοσέ πη προσνεύοντι βλέμματι, καιόμενός τε τω πυρί 
του θυμού, μή μέντοι γε καταπιμπράμενος, ή γούν άφανώς έξαπτόμενος 

5 καί λεληθότως αύθις άποσβεννύμε|νος, ούκέτι όμιλήσαι ταύτη καί 
σννδειπνήσαι προσέθετο. ή δέ κρίσιν έπί τοϊς είσαγομένοις κατ' αύτής 
έξαιτοΟσα ένέκειτο καί πάντα παθεΐν έτοίμως ελεγεν Ιχειν, όπόσα αν 
ή κατ' αύτής έξενεχθεϊσα ψήφος άποφανεΐται· έδεΐτό τε του βασιλέως 
μή τή κομψείς« καί συγγενείς των καταγορευσάντων αύτής προσώπων, 

ίο τ ή δ' ακριβείς καί άληθεία των πραγμάτων προσσχεΐν. ó δέ προς 
ούδέν τι τοιούτον έαυτόν άπευθύνας, αλλά τινας των κατευναστριών 
γυναικών βασάνοις ύπαγαγών κάκ των θαλαμηπόλων εύνούχων 
άκριβωσάμενος τά τοΟ δράματος, άπάγειν αύτήν μεθ' ημέρας των 
βασιλείων έκέλευσε, παντός έστερημένην άρχικοϋ στολίσματος καί 

15 λαμπρού περιβλήμοττος. έξάγεται ούν των άνακτόρων διά καθόδου τοις 
πολλοίς άδήλου, εύτελές περικειμένη χιτώνιον, όποιον των γυναικών 
αί χερνήτιδες, καί δύο άμφιπόλους βαρβάρους έχουσα, παραγραμμα-
τιστρίας καί ταύτας της Έλληνίδος φωνής, καί δικώπω άλιάδι παραρ-
ριφεΐσα κατά τινα γυναικείαν μονήν άπάγεται περί που τό του Πόντου 

20 στόμα δεδομημένην καί τής Νηματαρέας ώνομασμένην. 
'Αλλ' ούτω τής δεσποίνης έκποδών γενομένης, οΐ μέν κατειρηκότες 

αύτής ού πάντη άνεπαχθώς ύπέφερον τό συμβάν, έπειδήπερ καί του 
άγαν έκκρουσαι τήν βασιλίδα πειρώμενοι κατεϊπον αύτής ές τόν άνακτα, 
ού μήν έκσφαιρίσαι παντάπασι τής άρχής βουλόμενοι ή γουν έκ θεμε-

90 παγκόσμιον περιλάλημα: cf. Tob. 3, 4 S (λάλημα . . . έν ττδσιν toîs iöveatv) 91— 
94 των — αύτών: cf. ρ. 322, 56 sqq. 3—4 πυρί . . . θυμοΟ: Deut. 32, 22; al. 

YAPW = a 

86 συρραφίας APW 78 προθυμία; APW 90 ούτως: oötos 
APW Bekk: om. Β 95 âs V 2 Οποφαίνων PW Bekk 8 άττοφανηται APW 
βασιλεΐ Ρ 10 άληθε(ς< καί άκριβεΐα Bekk 13 δράματος: πράγματος Bekk 
έπάγειν Α 15 προβλήματος λαμπρού Bekk 24 βουλόμενοι om. V 
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λίων αύτών εις τέλεον κατασεϊσαι· και τόν βασιλέα ούκ φοντο όλως 25 
τοιαύτα δράσειν ποτέ κατ' αυτής, | eïs τήυ τούτου αφορώυτες μαλα-
κότητα καί τό φέρεσθαι αύραις μικρού καΐ ριπίζεσθαι. καΐ οί μέν έφ' 
ois τό γένος ήσχυναν ήχθοντο, εΐ καί μή ές όσον εδει καί δυσφορεϊν, καί 
οί όνειδισμοί δέ του λεώ καί αί κερτομίαι τούτοις έπιπίπτουσαι κατ-
επίεζον. 3ο 

"Εξ μέν ουν μήνες έξίκοντο, καί ή βασιλίς Ευφροσύνη των βασιλείων 
άποβέβλητο. ές τέλος δ' άν παρεώρατο, ε! μή γε οί τρώσαντες ΐάσαντο, 
ούχ δν τρόπον Άχιλλεύς Τήλεφον, άλλά τό πρός αυτούς ιτάγκοινον 
μίσος, ότι τήν δοξάσασαν αυτούς ούδέν δέον αύτοί άπεδόξασαν, εύ-
ραντο ιτρός Ιπάνοδον οΐδε πανάκειαν άντικρυς. παντός γάρ του έκ 35 
συγγενείας τω βασιλεΐ συνωμονοηκότος, καί του Μεσοποταμίτου Κων-
σταντίνου πάντα κάλων, δ φασι, κεκινηκότος καί άνταρκέσαντος, 
έπανακαλεϊται αύθις καί προσλαμβάνεται, καί ήν Ισχύν την προτέραν 
ύπερβαλοϋσα τή ύστερον, τοις δ' άντίφροσι προς ούδέν έβαρυμηνίασε 
προδήλως ή έδολορράφησε τά άντίσταθμα, ούτε μην τη κατακωχή του 40 
Θυμοϋ ώς Μήδεια άνοίστρησε βακχευτικώς κατ' αύτών, άλλά θηροκο-
μουσα τόν σύζυγον καί πάλαι μέν άποστέργοντα, τότε δέ καί τέλεον 
αύτης άποσχόμενον καί πρός εύνήν εκείνη μηδαμώς συνερχόμενον, 
σοφιστικώς ύπήρχετο, θωπεύουσά τε σύν τέχνη έχρήτο, ώς ήρεϊτο, τώ 
του άνδρός ήθει μικρού πδσαν άναζωσαμένη της αρχής τήν διοίκησιν. 45 
καί τήδε μέν είχε καί ταύτα. | 

Ό δέ Μεσοποταμίτης Κωνσταντίνος (δοτέον γάρ ετι τώ λόγω τά 
κατά τόν καθ' ήμδς Πρωτέα καί πολυτροπώτατον άμα καί ποικιλώτατον 
τόνδε άνθρωπον) άνέσπα τήν όφρύν καί βλακώδες εβαινε δια τήν της 
δεσποίνης έπάνοδον. καθ' δν, οΐμαι, λόγον μηδ' έξαρκεϊν αύτώ ές 50 
τιμήν τό παρά βασιλεΐ δύνασθαι τά πάντα οΐόμενος, τό μέν έπί του 
κανικλείου όφφίκιον, δπερ Ίσαακίου είχεν άνάσσοντος, βραβευόμενο ν 
αύθις ώς μή χωρούν αύτοϋ της Ισχύος τό μέγεθος άπηνήνατο, έκ δ' 
άναγνώστου κληρωθηναι είς διάκονον ήρετίσατο, μή καί τών ίερών 
έπιθιγγάνειν άξόνων ού κρίνων όλως άνασχετόν. καί ήν ή πρόθεσις 55 
Ιργον εύθύς· καί βασιλεύς αύτός κατά τόν έν Βλαχέρναις περίπυστον 
κατηει νεών, καί ό πατριάρχης άμα οί παρήν προχειρίζων τούτον έξ 

31 1ξ . . . μήνεζ'. a mense Oct. a. 1197 usque ad mens. Hart . a. 1198 

32—33 εΐ — Τήλεφον: cf. Eust . p. 46, 36 sqq. (75, 38 sqq. v. d. Valk) ad Horn. A 59; 
Mant. prov. 2, 28; Karathanasis 37 37 πάντα — κεκιυηκότοζ : cf. p. 335, 2 41 
<äs Μήδεια: cf. Eur . Med. 271 sqq. 48 Πρωτέα: cf. p. 63, 18 

V A P W = a 
25 καταπεϊσαι A : κατασπεΐσαι W 29 όνειδισμοί Β Bekk : ôvciSot VAPW τούτοις: 
τούτον/ A P W Bekk : είς αύτούΐ Β 35—36 συνδραμόντων γάρ πάντων τών cary-
γενών αϋτηΐ μετ' αύτών καί τ ώ βασιλεΐ όμοσάντων Β 36 σννομωμοκότοί V 
40 κατοχή P W Bekk 44 σοφιστικώ V 46 καί alt. om. Bekk 48 κατά om. 
V 56—57 αύτόΐ . . . κατήει : αύτόν . . . καθι'ει Bekk 
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άναγνώστου διάκονον, και στάσις ούτω καΐ βαθμός αναβάσεως συγ-
κεχώρηται πρώτιστος. τοΰτο δ' ήνυκώς σχηματίζεται τον ύπονο-

60 στοϋντα καί μηκέτι τοις άρχείοις παραβαλοΰντα ή ύποδρηστεύσοντα 
βασιλεϊ δλως* τούς γάρ κανόνας μή ένδιδόναι οί όπωστιοϋν καί θεω 
ίερασθαι καί κοσμικαΐς ττροσττλέκεσθαι πραγματείαις· άποδιεστάναι 
yàp άμφω καί μηδαμώς συναλείφεσθαι, ώσπερ καί τό δουλεύειν θεω τε 
καί μαμωνδ κατά διάμετρόν είσιν αντικείμενα, ό yoöv βασιλεύς δσα καί 

65 κιττός έξεχό μένος τούτου καί περιεχόμενος τόμο ν ευθύς έκθέσθαι τον 
πατριάρχη ν Ιιφιλίνον ήνάγκασεν ένδι|δόντα τω Μεσοποταμίτη θεω 
καί βασιλεϊ, νεώ τε καί άρχείοις προσδιαπλέκεσθαι, μηδέν ύφορωμένω 
βλάβος έκ των κανόνων, οι τοΤς άμφιβίοις τούτοις δριμύσσονται δυσκο-
λαίνοντες. τετέλεστο yoOv καί τοϋτο. μικρώ δ' ύστερον και της λαμ-

70 προτάτης πόλεως Θεσσαλονίκης άρχιερεύς προχειρίζεται. 
ΤΗν âv OUV τά της δόξης ταύτης κληρούμενος ούκ άπόβλητος ίσως 

ό άνθρωπος, ούδ' ών ες ύστερον πέπονθε δεινών αύτός έαυτώ παραίτιος, 
εϊ των βασιλείων άπέστη λαμπρώς, δρον όψέ ποτε τη έφέσει θέμενος 
ή της φιλοπράγμονος γνώμης βραχύ τι καθυπενδούς. νυν δέ άλλ' ή των 

75 πολλών καί μεγίστων τιμών, καί τούτων άνομοίων, λυσσώδης καί 
απέραντος λίχνευσις καί τών χθαμαλωτέρων αύτόν έξέκρουσε· καί 
προύθηκεν είς παράδειγμα τον αύτόν ύψους ύπερφυοϋς καί ταπεινότητος 
άμετρου ή τοις άνθρωπίνοις πράγμασι βραβεύουσα πρόνοια, καί άνα-
βάς εως τών ούρανών, καταβέβηκεν εως τών άβύσσων τη παλιμπνοία 

80 τών πράξεων, ούκ άνασχετά γαρ κρίνων, εϊ μή τη λαιδ μέν τών ίερών 
εχοιτο πραγμάτων, τη δεξιφ δέ τών κατά τά άνάκτορα λάζοιτο, συμ-
μάρπτων τάς αρχάς άμφοτέρας καί περισφίγγων δσα καί λίθος τών 
διεστώτων συνδέτης άκρόγωνος, άμεταθέτως είχε καί πάλιν της πρώην 
προθέσεως, αλλά μηδ' ατερ της αύτοϋ γνώμης περατοϋσθαί τι βου-

85 λόμενος, ώς σφήνάς τινας καί βλήτρα τούς ΙαυτοΟ κασιγνήτους ένέβυσε | 
τή άρχή. ή ώς ένώτια ταΐς του βασιλέως έκατέραις άπηώρησεν άκοαϊς, 
ϊν' εϊ ποτε τή έκκλησία παραβάλλων τή συνάδω συγγίνοιτο, μηδέν 
είη διαπραχθέν ή καί λεχθέν άφώρατον, μηδέ λάθη τις αύτόν είς τον 
εκείνου χώρον παρεισιών. ού μην άλλά καί προς την Θεσσαλονίκην 

66 ήνάγκασεν: ante diem 7 mens. lui. a. 1198 

63—-64 ώσπερ— άντικεΐμενα: cf. Mat. 6 ,24 78—79 άναβάς—άβύσσων : cf. Ps. 
106, 26 82—83 λίθο$ . . . συνδέτης άκρόγωνοζ : cf. Nie. Or. 217, 3—4 

VAPW = a 

58 είς διάκονον V συγκεχώρητο V 60 ύποδρηστεύοντα Bekk 66 ένδιδόναι 
APW Bekk 67 συνδιαπλέκεσθαι APW Bekk 73 τών χρημάτων post έφέσει add. 
Bekk έπιθυμίαν ήν πρός τά χρήματα είχε Β 83 καί πάλιν om. V 84 δτερ: 
όπερ AW 
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άφικόμενος καί μικρόν τι φανείς καί δσον ενιδρυθήναι τω Θρόνω Is το 90 
Βυζάντιον α5Θις πτηνός άνεζευξε, μή περιβλέψας ες τά όπίσω μηδέ crràs 
εν πάση τη περιχώρω, καί κατ' αυτό μεν δή τοΟτο Οπερόπτης των 
απάντων γενόμενος, ότι τά πάντα τω δακτύλω μετηγέ τε καί μετέφερε, 
μάλιστα δ ' δτι του βασιλέως κατά τοϋ Χρύσου αύθις έξωρμηκότος 
αυτός ες δσα τω βασιλεΐ προς βουλής τά κατά τον άποστάτην τούτον 95 
διωκηκώς έδοξε καί τακτικαΐς ενδέξιος έπιβαλεΐν ύποθέσεσι καί άτεχνώς ι 
βασίλειον ίεράτευμα. 

"Οθεν όπερ επί των σωματικών έξεων ό Κωός φησι ποιητής, ώς είς 
τό άκρον προελθοΟσαι φιλοϋσι προς τό κάταντες ώς φιλυπόστροφοι 
μεταφέρεσθαι, μή άτρέμας εχουσαι μένειν τω συνεχεϊ άεΐ της κινήσεως, 5 
τούτο καί έπί τω Μεσοποταμίτη συμπέπτωκεν άντικρυς- άεί γάρ τοΟ 
προβαίνειν πειρώμενος καί μηδένα τοϋ δοξοθηρεϊν είδώς κόρον ελαθεν 
ώς ò μυθικός κώνωψ ó λέοντι συμπλακείς άραχνίω λεπτω συλληφθείς 
καί πασαν εξαναλύσας δόξαν δΓ ατιμίας, ην περισπερχώς άνώδευσε 
πρότερον, κατά τό ψαλτώδημα τοΟ Δαυίδ ,,κύψας ήν καί πεσών εν ίο 
τω κατακυριεϋσαι | τών τότε πενήτων γνώσεως", ές γάρ φατρίαν où 
μετρίαν άθροισθέντες καί κοινή συνελθόντες όπόσων αύτός ταϊς κεφα-
λαΤς κατά τήν της κωμωδίας ψύλλαυ έφήλατο καί ους μικροΟ κατά 
κόρρης έρράπιζεν ώς άνδράποδα καί τινας ούχ υγιείς κατ' αυτοϋ κατ-
ηγορίας ώς άφυσγετόν ήθροικότες προσίασι βασιλεϊ καί τό αύτοϋ is 
εύένδοτόν τε καί ράδιου παντί καθυπάγεσθαι ρήματι συνέριθον προς 
τό έχθος εύράμενοι κατέδραμον γενναίως, καί τό εντεύθεν οΰ μόνον τών 
ανακτόρων εκτοπίζεται ώς σφαϊρά τις εύπερίγραπτος διαφεθεΐσα 
ίσχυρω μηχανήματι, αλλά καί της άρχιερωσύνης έξοστρακίζεται, ένός 
τίνος προκοιλίου ές άγορητήν εττιλέγδην παρά τών όλων προβλη- 20 
θέντος, λέγω δή τοϋ τότε δουκός του στόλου Μιχαήλ του Στρυφνοί/, 
φ καί μάλλον ό Μεσοποταμίτης άντεπολιτεύετο ώς καί ύπέρ πάντας 
όντι φιλοκερδεϊ καί τά κοινά νοσφιζομένω καί χανδόν καταβροχθίζοντι 
χρήματα. 

Πλην αλλά τοΟτο μεν ού πάνυ δεινόν, καίπερ δν δεινόν, τό τινας 25 
άβασανίστως καί άλλης μεν υπηρεσίας άδίκου γλώττης άπάγεσθαι 
πάρεργον, μάλιστα δ' άποπίπτειν τοϋ της ίερωσύνης μεγίστου χρή-

19 εξοστρακίζεται : adhuc a. 1198 ? 

2 βασίλειον Ιεράτευμα: cf. Exod. 19, 6; Gen. 14, 18; Ps. 109, 4; 1 Pe. 2, 4 3—5 
δπερβίο. : locum non inveni 8 obs —συλληφθείς : cf. Aesop. Fab. 267 Hausrath 
10—11 κύψας — γνώσεως : cf. Ps. 9, 31 13 κατά — ψύλλαν : cf. Aristoph. Nub. 
144—147 

VAPW = a 

91 EÏÇ Bekk 93 Ιφερε Bekk 1 καί pr. om. Bekk 9 έτταναλύσας Bekk 
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ματος. έκεϊνο δέ καί λίαν άσΰγγνωστου καΐ ττολλήυ άβελτηρίαν των 
δεδρακότων κατηγορούν · δεήσαν γάρ έτερον αρχιερέα ψηφισθήναι 

30 Θεσσαλονίκης, ή του Μεσοποταμίτου καθαίρεσις κατ' έρήμην προτί-
θεται προς I έξέτασιν. καΐ ώς Ιδοξαν σκάζοντά τε καί μή έρρωμένα των 
εν αύτη κεφαλαίων τινά πρός άρχιερωσύνης άφαίρεσιν, ó δή πατρι-
άρχης, είτε βασιλείω ύπείκων κελεύσματι, είτε τ ω ττρός τον Μεσοποτα-
μίτην εχθει φρονεϊν ούκ έχων τά καίρια, είθ' έτέρως καθ' δν ούκ ίσημι 

35 λόγον έκκρουσθείς του καθήκοντος, τινάς των άρχιερέων άγηοχώς καί 
δικαστάς αύτω συνεδριάσας, όπόσοι κακόσχολοι καί τήν έκ βασιλέως 
ευνοιαν δλω ποδί καί συντόνω προθυμία μεταδιώκοντες, μεταλλοιοϊ 
την καθαίρεσιν καί παρένθετά τινα τ ω τόμω προσθείς αίτιάματα, έκ του 
δήπουθεν άναμφηρίστου πάσης ίερδς άιτοξενοΟντα λειτουργίας τον 

40 τούτοις άλόντα, τ ω χαρτοφυλακίφ άποτίθησιν, έκδούς εκτοτε καί τ ω 
Χρυσάνθω άντίγραφον, δς της Θεσσαλονίκης ένεχειρίσθη τούς οίακας. 
κάπί τοΙς τελεσθεϊσι τούτοις δέον έγκαλύπτεσθαι, των δέ τίνες καί 
έπεσκίρτων, ώς εΐπερ πολεμίων έθνών ύπόπτωσις εντεύθεν κατώρθωτο 
ή θηρίον δυσάλωτον Ικεχείρωτο πόλεις έξερημούν καί τούς κατοίκους 

45 διαφθεϊρον καί πρός χρόας άνομοίους μεταλλαττόμενον, όποια τά 
Λιβυκά φασιν, ή ó παρά τ ω Ί ώ β άνάλωτος δράκων συνείληπτο καί 
ó βοράς μυρμηκολέων άπώλετο, είτε μήν ή πολυθύσανος αίγίς καί δειμα-
τώδης έκείνοις ές χάος έλήλαται καί διέσπασται. 

Καί ούτω μέν ó Μεσοποταμίτης Κωνσταντίνος καί οί τούτου δύο 
50 κασίγνητοι των κοινών έκκρούονται διοικήσεων, άντεισάγεται δ' 

ετερος περί τάς κοινάς διοικήσεις ούκ ένδέων του άκριβους, χαρίεις τό 
ήθος, I μάλα τε τούς λόγους άποτορνεύειν είδώς καί άπομηκύνειν ές 
περιόδους ^ιητορικώς· ó Ειρηνικός ήν ούτος Θεόδωρος, καί παρεΐχεν 
έαυτόν τοις πδσι κατάλληλο ν. συνέζευκτο δέ τις έκείνω καί των πόνων 

55 συνελαμβάνετο φιλοχρήματων ίκανώς καί βηχί συνεχεϊ κάτοχος, αμφό-
τεροι συν ταΐς πολιτικαϊς έπεστάτουν πράξεσι. πλην τό του Μεσο-
ποταμίτου πτώμα μηδαμώς έν γέλωτι Ιχοντες, άλλά δια παντός προ-
ορώμενοι καί τό του κρατούντος εΰκολον ύφορώμενοι ούκ όρθιοι καί 
άκλινεϊς ώς οί ακράδαντοι τών Ιπποτών κατά τε πρανών καί όρθιων 

37 δλωποδί: Apost. 12, 63 45—46 όιτοϊα — φασιν: fort, falsainterpretatio fa-
bulae, quam tradit Suda λ 494 46 ό — δράκων: cf. lob. 40, 25 (20) 47 ό — 
μυρμηκολέων: cf. lob 4, 11 ή ττολυθύσανοί alyfs: cf. Horn. Β 448; O 229; Φ 400 

VAPW = a 

31 σχάζοντα V 32 οώτοϋ W 38 παρενθέντα W : ττσρέντα Bekk 44 ικεχείρωτο 
om. APW Bekk έχειρώσσντο καί έδούλωσαν Β 48 εις PW Bekk 52 eis Bekk 
54 συνέζενκται : APW Bekk 58 κρατούντος : κράτους APW Bekk 
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έφέροντο, αλλά τό δυυαστεΰον ύποποιούμενοι dvalpyóv τε καί άνεσεί- 60 
ραζον άεί τήν Ισχύν καί πολλά των δεόντων παρέτρεχον τήν άπόβασιν 
εύλαβούμενοι. 

Έν τούτοις μέν ούν καί τοιούτοις τταροατλησίοις ένιαυτός έξίκετο 
τρίτος άρχοντι 'Ρωμαίων Άλεξίω τ ω Κομνηνω. τά δ' έφεξής ούδέν 
άντιστατοϋντα τοις πρότερον δίαιτα yàp fjv ή αύτή καί πάλιν καί 65 
βίος χαλαρός καί έξημβλυμένον άεί φρόνημα. 

Τότε 5έ καί ai είρηνικαΐ σττονδαΐ παρωράθησάν τε καί συνεχέθησαν, 
ας είχε βασιλεύς έκτελέσας μετά Πέρσου του διέποντος τό Ικόνιο ν. ό 
μέν γάρ Καϊχοσρόης (τούτο yàp fjv όνομα τ φ βαρβάρω) δύο "Αραβας 
ίππους έκ του σουλτάν της κατ' Aíyirrrrov 'Αλεξανδρείας τ φ βασιλεϊ 70 
στελλομένους άφείλετο. τοίνυν καί θατέρω τούτων τό yóvu | έξαρθρω-
Θέντι έν τ φ πρός δρόμον άνίεσθαι πέμφας είς βασιλέα συγγνώμην 
ήτεϊτο, ότι τε όλως είς αύτόν διαβαίνοντας ίππους Ισχεν ίδιωσάμενος 
καί ότιπερ ή του ένός άχρείωσις καί την Θατέρου άποστολήν πεποίηκεν 
ύποστείλασθαι · πάντως δέ φροντιεϊν τοΟ τ ω φίλω άνεπαχθοϋς καί του 75 
μή των ίππων ές μακρόν στέρεσθαι. καί ό μέν έφ' οίς εδρασεν εύπρόσω-
πον ούτως ήγόρευε τόν άπόλογον ό δέ μήτε τό μεγαλόψυχον έπαι-
νέσας, μήτε μήν τήν ανάγκην τρέψας ές τό φιλότιμον ή yoöv έν νω 
βαλλόμενος τόν καιρόν βαρύν ένστάτην άεί αύτω έφιστάμενον καί πρός 
ττυϊγμα έπΐ πδσι κατάγχοντα, ώς πρίνος αύτίκα καιόμενος τ ω θυμω so 
έπεβρόντα. πλήν ετερον μέν ουδέν τι γενναΐον προς άντιπαραλύπησιν 
του Πέρσου συνεώρακε διαπράξασθαι, καθ' έαυτοΟ δέ στρατεύεται 
άτεχνώς καί τό ξίφος τ ω τέως κρυπτόμενον άναδείκνυσι. τοίνυν έπι-
τάττει φυλακαϊς ένειρχθηναι καί τά όντα πάντα άφαιρεθηναι όπόσοι 
'Ρωμαΐοί τε καί Τούρκοι πραγματευταΐ του Ικονίου άπάραντες τό 85 

63 ένιαυτός . . . τρίτος: a die 8 mens. Apr. a. 1197 usque ad diem 7 mens. Apr. a. 1198 

78 τήν — φιλότιμον: cf. p. 285, 67 80 das πρίνος: cf. Aristoph. Ran. 859 

VAPW (usque ad 66 φρόνημα) = a, W (ab 67), RMDF = b (ab 67 τότε) 

61 όπτόφασιν APW 
65 προτέροτς APW Bekk 66 φρόνημα άεί Bekk 67 al om. VDF τε om. 
RM 69 Καισχορόης VWR' C FB 70 σουλτάνου DF της AtyCrrrrou 'Αλεξαν-
δρείας W 71 Θάτερον . . . έξαρθρωθέντα V : θατέρων . . . έξαρθρωθέντων Α 73 
ές VA 74 τήν θατέραν APW: τήν έτέρου Pm* Bekk 76 τόν ίιπτον ΑΡ 78 
είς W Bekk 80 κατέχοντα V: καταοχόντα Bekk 81 ύπεβρόντα Ρ Bekk 
άντιλύπησιν APW Bekk 82 στρατεύεσθαι V 84 καί τά αύτών περιορισθηναι 
πράγματα Β πάντας V: om. W 85 έμπορευταΐ (exb) W 

67 τταρωράθησαν: παρεβάθησαν b 70 της — 'Αλεξανδρείας: της ΑΙγύπτου b 
71—83 τοίνυν — άναδείκνυσι om. b 83 sqq. 6 δέ βασιλεύς έπιτάττει φυλακαϊς 
(φυλαϊς D) ένειρχθηναι όπόσοι 'Ρωμαΐοί τε (τε 'Ρωμ. R) καί Τούρκοι έμπορευταΐ έξ 
'Ικονίου τό Βυζάντιον κατειλήφεισαν (-φασι R). 
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Βυζάντιου έπεισήεσαν. και τά μέν εκείνων έμπορεύματά τε καί υποζύγια 
our ' αυτός είχεν ώς δέον οίκειωσάμενος ούτ' έναπελείφθη έκείνοις, άλλα 
yàp άλλοις καί πάνθ' όμοΟ σχεδόν διεσκέδαστο καί ήφάντωτο. 

Καί ό βάρβαρος το συμβάν ενωτισάμενος, μηδέν τι της προθυμίας 
90 καθυφείς, μήτε μην εις δευτέραν βλέψας πρεσβείαν, κατά 'Ρω|μαίων 

δπλα βαστάζει, και προσπεσών απροσδόκητος ταϊς κατά Μαίανδρον 
κωμοπόλεσι Καρίαν τε καί Τάνταλον καθ' ήλικίαν ήνδραποδίσατο καί 
πόλεις άλλας δτι πολλάς ληϊσάμενος πρός αυτήν ήπείγετο τήν κατά 
Φρυγίαν Άντιόχειαν. 

95 Καί τάχ ' αν έξεϊλε καί ταύτην ώσπερ χθιζά Καρίαν καί Τάνταλον, 
ι εΐ μή παρά δόξαν άντέστη τ ω βαρβάρω προς τό όξύ της σκυλεύσεως 

ουκ έκ προνοίας τινός άνθρωπίνης, αλλά πως αυτομάτως ή καί θεόθεν 
παρεισπεσόν τι συγκύρημα. ό μέν yàp νύκτωρ έξαναστάς κατά κράτος 
εις Άντιόχειαν ήλαυνεν, επιθησόμένος όρθριος καί πορθήσων τό πό-

5 λισμα- ετυχε δ ' ήμέρας εκείνης των παρά τ ή πόλει δυναμένων τινά 
θύειν γάμους θυγατρί. ήν ούν, ώς έν ταίς τοιαύταις είθισται τελεταϊς, 
ομάδος ανθρώπων θαλιαζόντων κύμβαλά τε δι* όλης της νυκτός εκείνης 
άλαλάζοντα καί τύμπανα περικτυπούμενα καί όρχησταί τ ώ πόδε 
παρενσαλεύοντες καί χοροί γυναίων τοις υμεναίοις τά πρόσφορα αδον-

ιο τες. ώς ουν ήγγισε τ ή πόλει Καϊχοσρόης, τήν των οργάνων άρμονίαν 
είς ώτα δεξάμενος καί της συμφωνίας των άδόντων άκροασάμενος ουχί 
τοϋ όντος κατεστοχάσατο, άλλ' άνδρών ήτοιμασμένων προς πόλεμον 
συνθήματα είναι ταΟτα Οπολογισάμενος, τήν εκείνου προεγνωκότων 
εφοδον, ώχετο εκείθεν καί προς τήν Αάμπην άφίκετο. 

15 "Ενθα δή άπογραφεΐς έπιστήσας των αίχμαλώτων περί τε της 
πατρίδος εκαστον καί της κλήσεως έπυνθάνετο, καί όστις ό συλλαβών 
άνηρώτα, και εί τι της ουσίας άπολωλέ|κει, καί ει παις ή θυγάτριον ή 

15—16 περί — έπυνθάνετο: cf. Horn. α170; al. 

VAP = a, W, R M D F = b 

87 δέον: ούδέν V ούτ1—εκεί vois addidi ex Β (ubi ούτε) : ούτ' Ιναπέλειψεν ΙκεΙνοις 
Bekk 88 σχεδόν om. W Bekk 89 καί ó : ό δέ Bekk 93—94 τήν κατά Φρυγίαν 
Άντιόχειαν cum a ser. Sc 1 άπέστη A : έπέστη P W Bekk 5 παρά : περί V τίνα 
δυναμένων D F 6 Ουγατρός V B ώς post τοιαύταις transp. R 9 παρασαλεύοντες 
V τά om. A P W Bekk 10 ήγγιζε D καί Καισχορόης Υ : Καισχορόης W F τήν 
om. P W Bekk 

(89—5) τό συμβάν τοίνυν ό Πέρση; ένωτισάμενος, μή βλέψας πρός δευ-
τέραν πρεσβείαν κατά 'Ρωμαίων δπλα βαστάζει καί προσπεσών άδόκητος ταΐς κατά 
Μαίανδρον κωμοπόλεσι λείαν έκεΐθεν ήλασεν. Έπειγόμενος δ ' (δέ D F ) έλεϊν καί τήν 
Φρυγικήν Άντιόχειαν εύρεν έμποδοστάτημα θεόθεν ή καί τυχαίως (ταχέως R) πα-
ρεισπεσόν τι συγκύρημα. ετυχε γάρ ήμέρας έκείνης etc. (lin. 5) b 6 θυγατρί: έπΐ 
παιδί b 8 περικτυπούμενα τύμπανα b 10 άρμονίαν: o\^(pcovíavWb 11 καί— 
άκροασάμενος om. W b 12 στοχάζεται b 13 ύποτοπήσας WmeYP b 14 τήν 
Αάμπην Wm«yP: τόΦιλομίλιον (τό ΜίλιονΜ) W b 15—53 ενθα—διεπράττοντοom. b 
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άλοχος υπό του των Περσών άττοκέκρυττται. και τοιαύτην εκταξιυ 
ποιησάμενος, πάντα άττοδούς 'Ρωμαίος και κατά φύλα και συγγενείας 
πάντας οατομερίσας, της έπί τά πρόσω εΐχετο. συνεκεφαλαίωτο δέ ή 20 
των άνδραποδισθέντων πληθύς είς πέντε χιλιάδας άνθρώπων. εν δέ 
τί) απαγωγή ταύτη εμέλησε τω βαρβάρω, και δπως των ζωαρκών μή 
σπανίζωνται οί αιχμάλωτοι, και σϊτον αύτοϊς διαδούς ούδέ το της 
ώρας ψύχος παρήκεν άνήκεστον· πέλεκυν γαρ έγχείριον εχων και 
αυτουργών ες σχίδακας διήρει, τυχόν ούτω, χρόνω άνατραπέν γεράν- 25 
δρυον· άλλα και τοις συνδραμοϋσι προς την Θέαν Πέρσαις όμοίως δρδν 
ύπετίθετο, προσεπάγων άμα καί ύποβάλλων τό της εργασίας αίτιον 
και τό προς τί εύχρηστον αύτοΐς έπιλέγων· Πέρσαις μέν γαρ έξεϊναι διά 
παντός εξιέναι της παρεμβολής καί ξυλεύεσθαι, δτι μηδ' εσται τις αύτοίς 
προσιστάμενος, 'Ρωμαίοις δέ ούχί, φυλαττομένοις τό μή δοκεϊν άπο- 30 
διδράσκειν καί τά έκ τοϋδε ύφορωμένοις ώς φυγάσιν έπικεισόμενα δεσμά. 

Έπεί δέ τό Φιλομίλιον κατέλαβεν, έπαύλεών τε μετέδωκε καί γης 
έπεμέτρησε μέρος προς έργασίαν αγαθής σϊτόν τε αύθις διέδωκε και δσα 
τών ήμέρων καρπών σπόριμα. vai μην έλπίδων χρηστών ένέπλησε, 
τέλος εΙπών ώς αύτου καί βασιλέως αύθις φιλιωθέντων καί πρός τάς 35 
πρότερον σπονδάς άπιδόντων προίκα καί αύτοί τήν οϊκαδε επάνοδον 
εξουσιν* εΐ δέ τι έτερον μεταβουλεύσεται βασιλεύς, επί πέντε δλοις 
ένιαυ|τοΐς αδασμολόγητοι καθεδουνται, μηδένα τόν όποιονοϋν άπό-
δομα εϊσπράττοντα έχοντες, μετέπειτα δέ καταβαλοϋνται ôv αν αυτός 
άνεπαχθή διατάξαιτό σφισι φόρον, ούχ ύπερβαίνοντα τόν δρον, ώς 40 
είθισται παρά 'Ρωμαίοις, ούδέ προς τό πολλαπλάσιο ν κορυφούμενον. καί ó 
μέν ταϋθ' ούτω διατεταχώς έπανήκεν ές τό ' Ικόνιον · τό δέ φιλάνθρωπον 
τόδε διάγγελμα οϋ μόνον οϋδένα τών αιχμαλώτων πατρίδος άφήκε 
μνήσασθαι, άλλα και πολλούς, όπόσοι προς Περσών ούχ έάλωσαν, ές 
τό Φιλομίλιον έφειλκύσατο, άκηκοότας δσα τοις καθ' αίμα καί πατριώ- 45 
ταις ό Πέρσης εΐργάσατο. 

Ούτως εκ τής τών είς ή μας 'Ρωμαίων γενεάς ούχ όπως έκλέλοιπεν 
δσιος καί ώλιγώθησαν αί άλήθειαι, αλλά καί διά τό πληθυνθήναι τήν 
άνομίαν άπεψύγη τών πολλών ή άγάπησις, ώς τήν παρά βαρβάροις 

23—24 τό — ψύχος : hieme a. 1198—1199 

47—48 έκλέλοιπεν —άλήθειαι : cf. Ps. 11, 2 48—49 διά — αγάπησα : cf. Mat. 24, 12 

VAP = a, W, RMDF = b 

20 συγκεκεφαλαίωτο Bekk 25—26 γεράνδρυον άλλο, καί V: 
γερ. άλλο καί APW 28 αύτής AW 39 αν om. PW Bekk 41 παρά 
om. Bekk 42 ταΰτα Bekk είς AB : πρός PW Bekk 43 τόδε : τότε V : 
τοΰτο Vs Bekk où μόνον om. Bekk 44 μεμνήσθαι W πρός post καί add. 
APWBekk 48 πληθύναι AW 49 ή άγάπησις τών πολλών W 
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άποικίαν ττόλεις όλας 'Ελληνίδας έλέσθαι καΐ της πατρίδος ασμένως 
άλλάξασθαι· at γαρ συχναί τυραννίδες τό τε ύπ' αρχήν της σώφρονος 
διαίτης έξέκρουσαν καί ταΐς άρπαγαϊς οί πλείους έγγυμνασάμενοι ουδέν 
τι προς τους όμοφύλους μέτριον ένενόουν καί διεπράττοντο. 

Άλλ' οία καί τά παρά βασιλέως προς τά οΰτωσΐ συμβάντα διωκη-
μένα. στέλλει τον Δοϋκαν 'Ανδρόνικον νεανίαν πρώτως ύπηνήτην τω 
Πέρση συμπλακησόμενον. ό δέ μεθ' ών ήγεμόνευεν όψέ ποιείται κατά 
των Τούρκων εφοδον. άμέλει καί νυκτός έπι6έμε|νος ποιμνίταις καί 
βουκόλοις άμηρδ τίνος Άρσανή μετ' ου πολύ έπανέζευξεν. 

'Αλλά καί βασιλεύς αύτός ώς άπό λωτού καί Σειρήνων των τρυφε-
ρών χωρίων της Προποντίδος μόλις άττοσπασθείς κατά Νίκαιαν καί 
Προϋσαν άφίκετο, ουκ άντιμετρήσων ή άνταποδώσων τοις Πέρσαις δ 
έμέτρησαν καί άντοπτέδωκαν ήμΐν άνταπόδομα, αλλ' ίνα μή τάς έκεϊσε 
πόλεις καί χώρας κακώς διάθωνται τών του Βάθους έξαναστάντες 
μερών, έν οίς ού μέτριοι τότε ηύλίζοντο. πλήν καί βασιλεύς μήνα τοις 
έκεϊσε iva προσδιατρίψας όξέως έπάνεισιν εις Βυζάντιον. 

Άνατείλαντος δ' έαρος γίνονται πάλιν συνδρομαί τών στρατευ-
μάτων καί συλλογαΐ μεθ' όσης ουκ εΐπη τις âv ορμής καί συντονωτάτης 
έπειγωλής, έπεί καί ταΐς πολλάκις του §τους συνόδοις καί ταΐς συχναϊς 
συντάξεσιν ό στρατός άποκναίσαντες στη vai τε τών έπαλλήλων συν-
ελεύσεων ή ρω ν καί της οίκοι άναβολής έγλίχοντο. ώς υπέρ Ισχύν 
τοίνυν cc/ωνιούμενοι συνελέγησαν, καί ή κρείττους τών άλλοφύλων 
έσόμενοι ή μετ' εύκλείας ύπέρ τών πατρίδων άποθανούμενοι. καί ούτω 
μέν αί δυνάμεις ώς είς εν στρατόπεδο ν τά Κύψελλα συνηθροίζοντο. 

Ό δέ βασιλεύς αύτογνωμονών άποθαρρεϊ όπερ ό λόγος λέξων 
ερχεται. επασχε τά δρθρα του σώματος κατά κύκλον οίονεί καί περίοδον, 
τούς δέ πόδας καί μάλιστα ύλης ένσκηπτούσης μοχθηροτέρας καί όδύνας 

55 στέλλει: a. 1199 ineunte 66 ver est a. 1199 

59 άπό — Σειρήνων: cf. p. 207, 6 61—62 άντιμετρήσων — άνταπόδομα: coniungit 
auctor Luc. 6, 38 cum Ps. 7, 6 

VAP = a, W, RMDF = b 

52 τών 
κρατούντων post άρπαγαϊΐ add. Bekk 54 ούτω W διωκόμενα A 56 τήν ante 
κατά add. Bekk 58 βουκολίοΐΐ Bekk Άρσινή A P W 63 χώραξ καί πόλει; 
V Βαθέος V 64—65 μη να ίνα τοϊ; έκεϊσε V: έκεϊσε Ινα μήνα Β 65 âs V 
66—73 έπιστάντοί δ ' lapos συνδρομαί 'Ρωμαϊκών στρατευμάτων κατά τών Βλάχων 
γίνονται (ex a) Ν 72 ύ-irò AP"0 74 θαρρεί Μ λέξων ό λόγο; APWp° 

54 sqq. Ό δέ βασιλεύΐ στρατιάν κατά 
τών Τούρκων έκπέμψαΐ τινάς έκ μέρους έληίσατο δι' Άνδρονίκου τού Δούκα καί τούτων 
οΐπερ ένηυλίζοντο ταΐΐ του Άρσανή (Άρσάνη DF) σκηυαΐζ. καί αύτός δέ βασιλεύΐ έν 
τοϊ; κατά τήν Βιθυνίαν άφίκετο μέρεσιν. Έπιστάντοξ δ* lapos αύτογνωμόνως ò βασι-
λεύς ούτος κινούμενο; άποθαρρεϊ πρδξιν, ήνττερ 6 λόγο; etc. (lin. 74) b 
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δυσυττοίατους άττοτι[κτούσης, εξ ών άκινησίαι τε προσεπήγοντο του 
πάθους φλεγμαίνοντος καί λάβροι πυρετοί πολλάκις έπήγιζον. κατά 
τι να ουν ή μέρα ν τάς Θύρας του κοιτώ νος επιζυγώσας, άλλω μέν ούδενί 
τοις δέ προκοίτοις Ικφήνας τό άπόρρητον, σιδήρια πυρακτωθέντα τοις so 
σκέλεσιν έπιτίθησι καί είς βάθος τόν καυτήρα επαγαγών τά μέν πρώτα 
φιλοσοφώυ τάς όδύνας πρός τάς καύσεις τών ποδών άπεμάχετο μεθ' 
ύβρεών τε τους Ιατρούς άπεπέμπετο, περί μόνα τά καθάρσια τούτους 
λέγων άεΐ στρέφεσθαι καί μηδέν τι πλέον τών κενωσίμων είδέναι καί μετ-
ιέναι τοις κάμνουσιν ϊαμα. τά δ* έφεξής φλεγμοναί τών καυτηριών καί 85 
περιωδυνίαι τών πρώην δριμύτεραι, οί Ιατροί επί τούτοις είσκεκλημένοι, 
ούχ ό μέν ό δ' οΟ, αλλά πάντες κοινώς, προς δέ τούτοις καί δέος ύποθρατ-
τον τό αίμα, μή πως τό της ύλης μεθιστάμενον, της περί τούς πόδας 
καθόδου άνακοπέν, εις τι καίριον ένσκήψη μέρος του σώματος καί αύτόν 
μέν παρασύρη του ζην αίφνηδόν, ή δ' άρχή μεταπεσεϊται παρά δόξαν 90 
πρός ετερον. 

Oi μέν ουν τών σωμάτων θεραπευτή ρες φαρμακεύειν αύτόν έγνώκε-
σαν · ούτω γαρ αν τό της ύλης κινούμενόν τε άμα καί πλεονάζον γαλη-
νιάσειε ταις κενώσεσι. καί ήυ τά φάρμακα ήμαρ παρ' ήμαρ σχεδόν 
κεραννύμενα, καί τό άνύσιμον αύτοϊς έφωμάρτει. ή δέ βασιλίς Εύφροσύνη 95 
έφρόντιζε μέν καί της υγείας, ώς εΐκός, | του εύνέτου, έσκέπτετο δέ πλέον χ 
μετά τών συνήθων καί οίς τά κρυφιώδη τών φαντασμάτων προσανετίθει 
καί του στήθους άνεμήρυε τά άπόρρητα περί του παραληψομένου την 
βασιλείαν, ώς Ισται τις αύτη μή άνάρσιος μηδ' άπεχθής, άλλ' άσπάσιος. 
βασιλεΐ μέν γαρ ούκ ή ν διάδοχος υιός της άρχής, δυάζουσαι δέ θυγατέρες, 5 
καί αύται τών συνεύνων προ μικρού σπανιζόμεναι. ή μέν γαρ προφερεστέρα 
καθ' ήλικίαν ΕΙρήνη θανάτω μαλακώ δαμέντα τον σύλλεκτρον Άνδρόνι-
κον τόν Κοντοστέφανον άπεβάλετο, "Αννα δέ ή κατά την γένεσιν έφεπο-
μένη, τ ω δέ κάλλει προτερεύουσα, Ίσαακίω συνώκει τ ω Κομνηυώ, δς 
κατά Μυσίαν ένοπτέθανε τοις δεσμοϊς, ώς έν τοις έμπροσθεν λόγοις είρή- ίο 

10 είρήκειμεν : ρ. 471, 90 

VAP = a, W, RMDF = b 

83 τούτου Α 85 καυστηριών VB 86 ol om. Bekk Ιατρικοί Α 87 δέ: 
δή V 87—88 ύποθρδττον τό αίμα : ύπέθραττε toOç συγγενείς Wme (τού; σνγγενεΐ; 
λέγει Pm«) 88 τό alt. om. V 89 προόδου W έπισκήψη W: έπενσκήψε R: 
-ψει Μ 91 irpòs: είς R 93 Sv om. W γαληνιάσι R: γαληνιάσειν MF: 
γαληνιάση D 94 παρ': πρόζ V 95 δέ (etiam Sc): τε RMDF 1 δέ om. M 
2 βουλευμάτων cum W b ser. Ρ Bekk προσανετίθη W 3 καί post άπόρρητα 
add. Ρ Bekk περί om. R 6 πρό om. Bekk 8 τήν om. W Bekk 10 
συναπέβανε D είρήκαμεν R 

85 έξηΐ b 88 πως om. b 2 φαντασμάτων: βουλευμάτων Wb 4 ώζ — 
άσπάσιος: ώζ Ισται τι; αυτή (αυτή MDP°F ) έκείνο; κάκεΐυω (-os codd.) αύτή (αύτη F ) 
καί μηδόλωΐ άνάρσιοζ b 8 τόν Κοντοστέφανον om. b τήν om. b Bekk 
32 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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κειμευ. έπιλογαί τοίνυν και ψηφηφορίαι των άρξόντων άλλαι τε παρ' 
άλλων έγίνοντο καί πδσαι προς τό των προβαλόντων ετελοΟντο χρή-
σιμον, του δ ' άξίως βασιλεύσοντος 'Ρωμαίων και ώς άριστα τά κοινά 
διακυβερνήσοντος πράγματα ουδείς ούδένα λόγος είσήρχετο · ώστε υπό 

15 των άβελτέρων και νήτπα ?τι έν γάλαξιν όντα καΐ σπαργάνοις ενειλη-
μένα προς την αρχήν έπεκρίνετο. αυτών μέντοι των εν γένει καΐ ττλούτω 
περιβλεπομένων ό μεν πρωτοστράτωρ Μανουήλ ό Καμύτζης τω προς 
μητρός άντεκάθητο θείορ τω σεβαστοκράτορι Ιωάννη, ούτος δ ' αύθις 
κατ' αύτοϋ άντωφθάλμει. οί δέ του βασιλέως κασίγνητοι τρεις όντες 

20 καί τάς κόρας πάντες εκκεκομμένοι παρ' Άνδρονίκου, άλλα δή καΐ ό επί 
τ ή I αδελφή τούτων Ειρήνη γαμβρός ό Καντακουζηνός 'Ιωάννης, έξ ομμά-
των καί αυτός δεικνύμενος, παισί τοις έαυτών τήν αρχήν ήνδρολόγουν. 
ήσανδ'οΐχθέςτε καί πρώην διαμασσώμενοι τα δρυόκαρπα καιτόνΠοντι-
κόν λάρδον επί στόματος ετι φέροντες έπείρων καί ήρων της βασιλείας 

25 μάλα λαμπρώς καί δλοις ές αύτήν περιέργοις ενητένιζον όμμασι, προαγω-
γοΐς καί προμνήστορσι χρώμενοι όπόσοι τών αγοραίων ώνιοι χρημάτων 
καί κοιλιόδουλοι, ώς μακρώ κάκιον του καθ' ενα τό κοινή γινόμενον είναι 
ψήφισμα. 

"Ω περίπυστον πρδγμα 'Ρωμαίων άρχή καί πδσιν εθνεσι ζηλωτόν 
30 καί προσκυνητόν αξίωμα, οίους υπήνεγκας βιαστάς· οίοί σοι έπανέστη-

σαν Οβρισταί· οίοί σοι επεμάνησαν έρασταί· οίους ένηγκαλίσω· οΐοις 
ύπέθηκας έαυτήν καί φιλοτήτων μετέδωκας εταινιώκεις τε τω στεφάνω 
καί περιέβαλες τό διάδημα καί τό φοινικόχροον περιέδησας πέδιλον. 
θυμαλγέστερά είσιν όντως τά σά οίς πέπονθε Πηνελόπη παραλληλιζό-

35 μενα, καί κατ' ούδέν άπέοικας βασιλείας γυναικός πανευδαίμονος, σεμνής 
τό κάλλος, εύφυοϋς τό μέγεθος, εύπρεποϋς τήν όψιν, έαλωκυίας μέντοι 
χερσίν έραστών αναιδών μηδέ τιμωμένων όβολοϋ παρ' έχέφροσιν, οϋτε 

23 χθέξ τε καί πρώην: cf. Nie. Or. 3, 17 διαμασσώμενοι τά δρυόκαρπα: cf. Nie. Or. 
60, 11—12 34 ois — Πηνελόπη : cf. Nie. Or. 39, 5 37 μηδέ — όβολοϋ : cf. an-
noti. ad App. prov. 1, 33 

V A P = a, W, R M D F = b 

12 προβαλλόντων cum Wp° b scr. A 15 άβελτηρίωυ AW 16 άπεκρίνετο V 17 
Καμίτζης W 18 άπεκάθητο AW: έπεκάθητο Ρ Bekk 19 τοϋ βασιλέως : τήζ βασι-
λίσσης Ρ 20—21 καί pr. — γαμβρός om. A P W 20 τάς—Άνδρονίκου: παρ' 
"Ανδρονίκου τυφλωθέντες Β Bekk 21 τούτων Είρήνη : αυτών Β Bekk έξόμματος 
Β Bekk 22 παισί : ποσί A P W αύτών V δ ' : ο ύ δ ' Μ 23—24 τ ά — κρέα cum 
b scr. Ρ Bekk 24 φέροντες ετι V 27 είναι om. Bekk 27—28 ψήφισμα είναι D F 
33 φοινικόχρουν Bekk 34 οίς : ών Bekk 35 παρευδαίμονος Α 36 ευφυούς τό 
μέγεθος om. W 

11 ψηφηφορίαι τών άρξόντων: ψήφοι b : ψηφοιφορίαι W 12 προβαλλόντων Wpc b 
16—22 αύτών —ήνδρολόγουν : οί μέν γαρ πρός γένους τω βασιλεϊ τοις έξ όσφύος σφίσι 
τήν άρχήν ήνδρολόγουν. 23—24 τά Ποντικά ύεια κρέα b 31 οίους ένηγκαλίσω 
om. W b 34 είσιν όντως: δήπου b 36 εύπρεποΰς τήν όψιν, εύφυοΰς τό μέγεθος b 
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μήν έχόντωυ τό μεγαλοπρεπές αύτη s συνιδεϊν μηδ' ευλαβουμέυωυ τό 
ΰψος μηδ' ύποστελλομέυων τό ευγενές, ένίοτε δέ καΐ πρός Οβριν περιελ-
κόντων και εϊς κοίτην άπ αγόντων | αθέμιτου. 40 

Αϊ αι της αίσχρουργίας, οία πέπονθας, οία τεθέασαι. δψις πόρνης 
έγένετό σοι χρήμα περίπυστον καί πράγμα περίδοξον. και φρούδου μέν 
σοι τό οατέριττον εκείνο κάλλος καί τό τοΟ τρόπου αίδήμον καί ή σώφρων 
καί προτέρα εγκρατής δίαιτα, περίεργου δέ καί μετεγγραφέν έντρίψεσι 
καί φαρμάκοις τό σου πρόσωπον, καί διεσκεύασαι προς τρυφήυ καί προς 45 
ήθος ακόλαστο ν μετερρΟΘμισαι· οί γάρ σε βιασάμενοι την πρώην άπε-
ριέργως καλήν καί τό είδος άγαστήν καί έπέραστον προς τό έταιρικόν 
μετεπλάσαυτο σχήμα, πότε άυανεύσεις τής άμορφου ταύτης εύμορφίας 
καί του δυσειδοΰς είδους καί του έπιποιήτου βλέμματος καί βαδίσματος ; 
ή τίς ό έξάξων σε των προς βίαν τυραννικών τούτων περιπλοκών καί 50 
προς την πρώτη ν έπανάξων άκαπήλευτον διαγωγή ν; ώς νυν γε καί τον 
οίκτον είς γέλων μετενεγκεΐν κινδυνεύομεν, οίς ού δει συμφερομέυηυ όρών-
τες σε καί τό τής άσχημοσύυης χρόνιον φέρειν ούκ εχοντες. αλλ' είεν. 

Ό δέ δη αύτοκράτωρ μήπω καθαρώς άνασφήλας τής νόσου μηδ' 
επί τώυ ποδώυ στήναι δυνάμενος έξεισι καί απεισι προς τά Κύψελλα, 55 
έξαρτύσας δσα προς πόλεμου αραρεν. | αύτοϋ δ ' όντος έτι έν καχεξία, 
Σκύθαι μετά μοίρας Βλάχων τον "Ιστρου διαβάυτες τοΤς Θρακικοϊς 
επήεσαν πολίσμασιν, όπόσα περί Μεσήνην καί Τζουρουλόυ, καί τά ετι 
τούτων έχόμευα εξ εφόδου έκειρον κατ' αύτήν τήν έτήσιον μνήμην 
Γεωργίου του χριστομάρτυρος. 60 

τΗν μέν ουν, ώς ήδετο, τοις βαρβάροις σκέμμα καί σύνθημα προς τών 
ήγεμόνων τής όδοΟ δοθέν ές τό Κουπέριον άφικέσθαι (τό δέ έστιν έκ γει-
τόνων τ ή Τζουρουλω διακείμενου, ευθα ήγετο τηυικαϋτα τ ω μάρτυρι 

59—60 κατ' — χριστομάρτυρος : die 23 mens. Apr. a. 1199 

41—42 όψις — σοι: cf. 1er. 3, 3 

V A P = a, W, R M D F = b 

43 τοΰ om. M τρόπου: προσώπου Bekk 
44 μεταγραφέν W 49 είδους : κάλλους D F 51 πρώην W D Bekk καί έλευ-
θέραν post άκαπήλευτον add. Β Bekk 53 τά — δυσανόρθωτον uti b ser. P. Bekk 
δεδίαμεν — δυσανόρθωτον post εχοντες uti b ser. W : κινδυνεύομεν γάρ καί φοβούμεθα 
καί τρέμομεν μήποτε καί είς τέλος άφανισθης καί είς πτώμα πεσης τό μηδέποτε άνιστά-
μενον Β άλλ' om. D F άλλ' είεν om. RM 54 μήπω καθαρώς om. V : μικρόν Β 
56 έξαρτήσας W τόν πόλεμον V ετι om. Bekk 57 Βλάχων μοίρας D 
58 έπήεσαν om. V A P W Bekk 59 τούτοις W έτησίαν Υ 63 τής Τζου-
ρουλοΰ Bekk Τζουρουλλώ ΑΡ 

39 τήν εϋγένειαν b 53 τό—Ιχοντες: καί τά τής αίσχημοσύνης προβαίνοντα βλέπον-
τες δεδίαμεν (δέδια R M D F ) μή καί (καί om. Bekk) είς τέλος άφαντωθείης καί καταρραγεί-
ης ές (είς W a c D Bekk) πτώμα τό δυσανόρθωτον. 54—59 Του (τότε R) δέ δή βασιλέως 
έκ καχεξίας τών άρθρων εΙσέτι πάσχοντος, Σκύθαι μετά μοίρας Βλάχων τοϊς θρςπακοϊς 
έπήεσαν μέρεσι καί έξ έφόδου ταυτί 5κειρον b 59—501,93 κατ' — άνεζεύγνυον om. b 

32* 
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έορτή καί πανήγυρις συγκεκρότητο), ομίχλης δέ ττερισπασθείσης έωθεν 
65 χαμαιφερώς τό μέν πολύ τώυ βαρβάρων της προκειμένης άπορρα/έυ είς 

χωρία μετέρρευσεν ετερα μέχρι καί του παράλου 'Ραιδεστού κατιόν, 
μοίρα δέ τις αύτών περί τό Κουπέριον επενσκήψασα τω μέν ναώ καί ταϊς 
περί τό τέμενος έστίαις ουδαμώς προσέβαλε· τό γάρ συνελθόν πλήθος 
έπΐ τω τά όσια τελέσαι τω μάρτυρι δρασαί τι μάλλον φθάσαν ή παθεϊν 

70 άναμεϊναν κεκρικός δέον, άμάξας άγηοχός καί τον νεών περιφραγμώσαν, 
κατά τήν πρώτη ν ευθύς των βαρβάρων έπέλευσιν τά έκεϊσε πεποίηκεν 
άβατα άλλως τε καί τοις Σκύθαις άπείρητα, τειχομαχεϊν τά έν κώμαις 
εκτρεπομένοις ές δεϋρο καί πόλεσιν όχυρώματα, ώς οία προς τήν πρώτην 
όρμήν κατά λαίλαπος κίνησιν άναρριπτόντων τά έν ποσί καί πρός ήθη 

75 τά οίκεΐα μεταχωρούντων. τους δέ Υε του νεώ άφεμένους καί πρός τό | 
πόλισμα τήν Τζουρουλόν ώς Ιχον σώσαι μεταχωρήσαντας πανδημεί 
ήχμαλώτευσαν, μή λαβέσθαι φθάσαντας του έρύματος. 

ΤΗσαν δ ' άν άπαντες του κάκου της αιχμαλωσίας άπείρατοι, εί μή ό 
κάκιστ' οατολούμενος ρακενδύτης, δς έκ της 'Αντιγόνου μονής έκεϊσε 

80 άφίκετο τελωνήσων τήν πανήγυριν, παρ' ουδέν Ιθετο δσα ήν έπιστείλας 
6 Βρανάς Θεόδωρος, δς των έκεΐθι χωρών ήγεμόνευεν, άπαγορεύοντα 
μέν τήν τών πολλών ές τό Κουπέριον συνδρομήν, τήν δ ' έπιδρομήν τών 
Σκυθών άπαγγέλλοντα καί προτιθέντα αίρεσιν, ή κακών άπαθεϊς είναι 
τούς συνελθόντας τών έντελλομένων άκούσαντας ή τεθνάναι παρακού-

85 σαντας. νυν δέ ό τοις έν κόσμω έπίπαν άποταξάμενος καί λαμπρώς τών 
κάτω άπορραγείς, τό δέ κατά Χριστόν τριβώνιον έθελοντής ύποδύς, 
δείσας μή χάλκεος στατήρ αυτόν διαδράσειε του λεώ διασπαρέντος, τήν 
μέν δέλτον τώ κόλπω ένέβυσε καί ώς έν σκότει τ ή μελανειμονία παρέ-
πεμψε, τοις δ ' άγειρομένοις προύλεγεν, ώς εί καί προφήτου ή ν περισσό-

90 τερος ό τάς έννοιας, ϋνθα τό κέρδος, έμπορικός καί δριμύτατος, ώς ούδέν 
τι πείσονται άηδές καί όποιον αί φήμαι τά πολλά τήν άλήθειαν τυραν-
νοϋσαι μή διακριδόν καταγγέλλουσι. 

79 κάκιστ'άπολούμενο$: cf. Aristoph. Acharn. 778; al. 

VAPW = a 

65 χαμαιφερούς V 66 το0: τήΐ VB 67 ίνσκήψασα Bekk 67—68 
τω — προσέβαλε : είς μέν τόν ναόν καί τό περίαυλον ούκ είσήλθοσαν Β Bekk 76 τι 
post πόλισμα add. APW τόν Τζουρουλόν APW Bekk 79 της: του W 81 
énrayορεύσαντα Bekk 84 άκούσαντε; : άκουσία; Α 90 τάς: της APW Bekk 
έμττορικόν καί δριμύτατον V 
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Καί ούτω μέν οί Σκύθαι λείαν πολλήν έλάσαντες άνεζεύγνυον, ó δέ 
τήυ Βιζύη ν φυλάσσων ' Ρωμαϊκός στρατός, μαθών έπανιέναι τούς Σκύθας, 
την έπ' αύτούς έτράττετο. έπεί δέ καί ξυνέβαλον αμφότερα τα στρατεύ- 95 
ματα, κρατεί το ήμέτερον φόνος τε και τροπή γίνεται των ΣκυΘών καί το ι 
της α!χμα|λωσίας πλείστον άνίεται, καί t o u t ' έπί βραχύ· ή γάρ σύμ-
φυτος καί μανιώδης κάπί τοις μηδαμώς καθήκουσι ν αμετάβλητος 'Ρω-
μαίων λίχνευσις την νίκην διέφθειρεν. δλοι γάρ του άφαρπάζειν καί με-
ταφέρει ν γενόμενοι άπερ ήγον οί Σκύθαι τάς ' Ρωμαϊκός κώμας πορθήσαν- 5 
τες το άπιόν καί δραπετεϋον ήδη πολέμιον επέστρεψαν καθ' έαυτών καί 
παλίωξιν έντεϋθεν είργάσαντο. 

VAP = a, W, RMDF = b 

93 έλάσαντες πολλήν Bekk 94 Βυζίην W Bekk 
' Ρωμαϊκός om. VA urrà λείας post Σκύθας (ex b) add. W 95 συνέβαλον Bekk 
3—4 μανιώδη; τισΐ 'Ρωμαίων λίχνευσις έπί toîs μηδαμόθεν αύτοϊς καθήκουσι τήν νίκην 
διέφθειρεν W (cf. b) 3 άμετάβλητος: άμετάθετος Bekk 5 γινόμενοι Bekk 6 
•ήδη om. Bekk έπέστρεψε καθ' έαυτό (έαντόν A) APW Bekk 7 παλίνωξιν V 
είργάαατο Α 

93—1 Ό δέ 
τήν Βιζύην (Βιζύον R) φυλάσσων ' Ρωμαϊκός στρατός μαθών τούς Σκύθαι μετά λείας 
έπανιέναι τήν έττ' αυτούς έτράπετο (έτράποντο R)· καί κρατεί τό ήμέτερον στράτευμα, 
καί φόνος γίνεται των ΣκυΘών, καί etc. (lin. 1) b 2 πλείστον: πολύ b τούτο W 
b 3—4 καί μανιώδης τισΐ λίχνευσις έπί τοις μηδαμώς έκείνοις καθήκουσι τήν νίκην 
εφθειρεν b 5 κώμας: χώρας W b 6 ήδη καί δραπετεϋον πολέμιον καθ' έαυτών 
έπέστρεψαν (-ε DF) Sc b 
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ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΑΛΕΙΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 

ίο ΚαΙ τηδε μέν καΐ ταύτα συμβέβηκε- βασιλεύς δ' οπτάρας εκ των Κυψέλ-
λων τη Θεσσαλονίκη εφίσταται, κάκειθεν άναστάς κατά του Χρύσου 
όρμδ. ούτος γάρ την Στρούμμιτζαν ίδιωσάμενος και φρούριόν τι απο-
λαβών λεγόμενον ΤΤρόσακον εις τυραννεϊον έαυτω κατεσκεύασε, κρατύνας 
παντοίως τό ερυμα, όπερ ή μέν φύσις άρχήθεν | φιλοτίμως έξευρέ τε και 

15 άνέδωκε· πέτραι γάρ είσιν άπορρώγες δισχιδείς, συνεπτυγμέναι άλλή-
λαις, μία δ' ές αύτάς εστίν άνοδος στενή καί βίαιος και άμφίκρημνος, ή δέ 
λοιπή περίμετρος των πετρών αίγίλιψ άπασα καί άπρόσβατος, και πο-
ταμός βαθυδίνης ô Άξειός άμφιπερικλώμενος έπιτειχίζει ταύτας παρα-
λογώτερον · ελθοϋσα δ' ες ύστερον ή τέχνη άνθαμιλλήτρια τη φύσει 

20 άναλώτους αύτάς μικρού έτεκτήνατο· τείχει yàp άρραγεϊ διειληφυΐα 
κατά τήν ένδοβεϊσαν άνοδον ύπερφυές τετέλεκεν όρμητήριον. 

'Αλλά τό τοιούτον ερυμα τόν Πρόσακον 'Ρωμαίοι μέν πάλαι παρεϊ-
δον, Βουλγάρων άφροντιστοϋντες, καί κατέλιπον ερημον, ó δέ Χρύσος 
έπιποιήσας είχε κατά 'Ρωμαίων άπρόσμαχον οίκητήριον, πδν δτιπερ 

25 δπλοις τρόφιμον έγγενές έκεϊσε συνηλικώς άφετήριά τε όργανα περιστή-

VAP = a, W, R M D F = b 

8—9 Τόμος — 'Αγγέλου Β : Του αύτοϋ Χωνειάτου· τόμος πευτεκαιδέκατος V: Τόμος 
τρίτος της βασιλείας 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνού του καί 'Αγγέλου (καί Βαμβακοράβδου 
add. W) AW: Τόμος τρίτος (Γ' Bekk) της βασιλείας 'Αλεξίου του Κομνηνού (Ινθα 
καί ή διήγησις των συμβάντων τή μεγαλοπόλει add. Ρ) Ρ Bekk 10 τήδε μέν ουν 
cum b ser. W αϋθις post άπάρας (ex b) add. W 11 τοϋ om. A 12 Βλάχος 
ών τό γένος καί αυτός post Ιδιωσάμενος add. Β (cf. b) καί om. VA 13 ές Bekk 
Στρούμπιτζα R : -αν M 18 'Αξείος R : 'Αξιός W Bekk ôv ol κοινοί Βαρδάριον 
καλούσιν post Άξειός add. W : ό νυν Βαρδάριος λεγόμενος Β : (δς Άξειός πρότερον,) 
νΰν δέ Βαρδάριος έπικέκληται Sc 19 είς Bekk 20 αύτάς: τάς πέτρας (ex b) W 
τείχη γάρ άρραγή Bekk 22 μέν om. W 25 έγγενές om. Bekk 

8—9 Τόμος δεύτερος της βασιλείας τοϋ βασιλέως (τοϋ βασιλέως 
om. F ) κϋρ (MD: κυροΰ R F ) 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνού (Κομνηνού: 'Αγγέλου D) b 
10—11 Τήδε (Dm«: ώδε D) μέν ουν καί ταύτα συμβέβηκε, βασιλεύς δ ' άπάρας αϋθις της 
πόλεως τη Θεσσαλονίκη έφίσταται b 12 Βλάχος ών τό γένος post ίδιωσάμενος add. 
W b Bekk (cf. p. 487, 61) 19—20 ή τέχνη τή φύσει άνθάμιλλος άναλώτους τάς 
(τάς om. R) πέτρας μικρού έτεκτήνατο b 20 άρραγεΐ om. b 21 τόν ΤΤρόσακον 
post ύπερφυές add. W b 22 τό ερυμα τούτο b 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:21



Bekk 666/7 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕ5Ι0Υ TOY ΑΓΓΕΛΟΥ Β' 503 

σας και τά προς τό ζην ένθέμενος άφθονα, ποίμνιά τε καΐ βουκόλια κατ' 
άγέλας ταΐς άκρωνυχίαις dveiç νέμεσθαι· où yàp εύπερίληπτος ή του 
φρουρίου τοϋδε περίοδος, αλλ' ες δτι πλείστον εύρύνεται καί μηκύνεται 
καΐ άλσεσιν έξ δμβρων κομδ και χωρίοις δρυμώδεσι βέβριθεν, ένός δέ τίνος 
καλοϋ, καί τούτου απαραιτήτου μάλιστα καί κρατίστου τό φρούριον 30 
στέρεται· ούδέ yàp βραχεϊά τις ύδατος λιβάς έκεϊ που έκδίδωσιν ούδέ 
φρεάτιά είσιν όρυκτά, άλλά δει ες τον ποταμόν κατιέναι καί ΰδρίοις | άρύ-
σασθαι τό ποτόν. τοιούτου τοίνυν ερύματος εγκρατής ó Χρύσος γενό-
μενος πρός ούδέν δτι κατ' αύτου βασιλεύς επεισιν ετετάρακτο, αλλ' ώς 
άντιταξόμενος ήτοιμάσατο. 35 

Τοις μέν ούν εν πείρα πολέμων 'Ρωμαίοις, εΐ τις που τέως καί ύπολέ-
λειπτο, καί οΐς ή των έκεΐσε θέσις χωρών ούδαμώς ήγνόητο δέον εκρίνετο 
καί τ ω βασιλεϊ συνεβούλευον παραλλάξαι μέν τον Πρόσακον, μετελθεϊν 
δέ τά λοιπά πολίσματα και τάς κώμας, όπόσαι κατήκοοι Χρύσω γεγόνα-
σι, μετά δέ τήν τούτων χείρωσιν τ ω Προσάκω παρεμβαλεϊν ούτω γαρ 40 
έσεΐσθαι και τό στράτευμα εύθαρσέστερον τά εύχείρωτα καταστρεψά-
μενον πρότερον καί λείαν εκείθεν περιβαλόμενον, καί αύτόν δέ τον Χρύ-
σον τη βία των πραγμάτων άγχόμενον μεταβουλεύσασθαί τι χρηστότε-
ρον, ένδόντα τού άγαν ή καί άπογνόντα των καθ' αύτόν. τό δέ γε κατά 
τήν πρώτην όρμήν τοις άπροσμάχοις εύθύς προσβαλεϊν καί προς όρη 45 
διαμιλλδσθαι απότομα, μή καί είναι μάταιον ελεγον, καί άλλως ίδρωτας 
όραν αίματόεντας καί προκείμενον πόνον πολύν καί φαντάζεσθαι κόρσας 
άναύχενας των μαχουμένων άνδρών. 

Καί οί μέν ταύτα παρήνουν. άντέστησαν δέ γενναιότερον οί μή 
ένόρχαι του βασιλέως πρόκοιτοι, ώυ έπρωτίστευεν ό ΟΙναιώτης Γεώρ- 50 
γιος, καί τά επί της θεραπείας λειογένεια μειράκια. ούτοι γαρ περιστάν-
τες τον βασιλέα παλαιοί καί πανδέξιοι επεισαν ές τον Πρόσακον εύθυώ-
ρως άγει ν τήν στρατιάν, καί κατ'αύτου του Χρύσουάντίατά όπλα φέρει ν 

V A P = a, W, R M D F = b 

27 εύπερίληπτος : ¿(περίμετρος Μ 28 
ττλείον D 29 κομςί: δρμςί Α 30 μάλιστα suppl. W m e : καλλίστου Bekk καί 
κρατίστου om. W 31 γαρ om. F λιβάζ ύδατο; V 32 ύδρίαΐζ Bekk τό : 
τόν B e k k 36 πολέμου W Bekk 38—39 τ ά δέ λοιπά πολίσματα μετελθεϊν W 
(cf. b) 40 μετά δέ: καί μετά (ex b) W 41 καταστρέψαν Y A 42 περι-
λαβόμενον V A W m W δέ: δή W 44 τό Die: του V A P W B e k k 45 τήν 
om. V 47 προσκείμενον P W B e k k 52 πάλλαιοι V A : πάλαιοι Ρ : πάλαι ot W 
53 άντίον A P W B e k k φέρειν: άγειν AP B e k k 

26—27 ταίς άκρωνυχίαις Kerr' άγέλας b 28 περίοδος: 
περίμετρος W m e y p R D F : ττερίληπτος Μ 29 tivos om. W b 30 μάλιστα — 
φρούριον om. b 31—32 ούδέ — όρυκτά om. b 34 έτετάρακτο W m W : έδεδίει W 
b 36—40 Ένίοις μέν ου ν έδόκει παραλλάξαι τόν Πρόσακον καί τά λοιπά πολισμά-
τια μετελθεϊν καί μετά τήν τούτων (τούτου F ) χείρωσιν b 44—52 τό — έπεισαν om. 
b 52 ό δέ βασιλεύς εϋθυώρως ές τόν Πρόσακον άγειν έγνώκει τήν στρατιάν b 53 
φέρειν άντία (άντίον W ) τά όπλα W b 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:21



504 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 667/8/9 

καί τ ό δό|ρυ διαγκωνίζεσθαι, ώς ,,εί ούτος άλώσεται, οΰκ εστίν β c m s ές 
55 τ ό έξης άντιστήσεται. καί άλλως δε τί τ ό προσιστάμενον μή κατά τ ο υ 

καιρίου μέρους αύτίκα χωρεϊν, άλλ' Ικ περιόδων καί κύκλων μετέρχεσθαι 
τ ό ττολέμιον ; προς δέ τούτοις τίς αν καί άνέξεται δλως ταϊς βαρβαρικαίς 
ταύταις καί άχαριτώτοις χώραις διατρίβειν επί πολύ δ ι ' ούδέν ή μικρόν 
όφελος, της σικύων καί τ ω ν ττεττόυων ώρας έφισταμένης καί τ ω ν άλλων 

60 περκαζόντων ωραίων της γης, οίς ύπερβέβριθε Προττοντίς όσα καί 
παράδεισος χειρί ΘεοΟ φυτευθείς. είθε ΰ π ό πλάκα 'Ρηγίου γενοίμεθα 
καί Άφάμειαν ΘεασαίμεΘα, δπως προσείποιμεν τήν ίεράν Κωνσταντινού-
πολιν κάκεΐθεν ές τ ά π ρ ο τ ο υ Πόντου τρυφερά χωρία προσαναπλεύσαι-
μεν, Ινθα πραείά τις αύρα βόρειος καί ζωογόνος προσβάλλει δια παντός, 

65 καί ΐχθύες νεαλεΐς περισκαίρουσι καί δελφϊνες ήδιστον άναθρώσκουσι, 
λουτρών τε χάριτες διαγελώσιν άπανταχη καί άργύρεα πλανώμενα 
ύδατα τον θεατή ν διαχέουσι, καί τάς άκοάς τ ώ ν δεϋρο κάκεϊσε περιφοι-
τώντων έστιώσι κατακηλοϋσαι κωτίλλουσαι χελιδόνες καί μελεάζουσαι 
άηδόνες καί παν ετερον άλλη καί άλλη τρύζον έν ταΐς λόχμαις καί τ ιτυ-

70 βίζον μουσικόν πτερόν" . 
"Ολω τοίνυν ρυτήρι προς τον Πρόσακον φέρεται βασιλεύς, είπερ ες 

ίσον ο ύ τ ω κατέστη τ η θέα ό λόγος, όθεν τινά μεν έρύματα πάρεργον 
όδου κατεστράφησαν Θημωνίαι τε καρπών καί λήϊα πυροφόρα κατηθαλώ-
Θησαν καί παρά Περσών έάλωσαν Βλάχοι δορύκτητοι, ούς ό της πόλεως | 

75 'Αγκύρας σοττράπης έπικούρους όητέσταλκε βασιλεϊ · δτε καί τ ό μέν περί 
τήν όρθόδοξον πίστιν ύγιές καί θερμότερον τον βασιλέα Άλέξιον έξελι-
πάρησε μή συγχωρήσαι όλως τοις Τούρκοις οϊκαδε ανθρώπους μετε-
νεγκεϊν Θεόν, ôv ήμεΐς πρεσβεύομεν, σεβομένους, Ινα μή τήν πίστιν άκον-
τες μεταθέμενοι τ ό θείον κατά τ ώ ν έκδόντων έκμήνωσιν, άλλα τ ό μέν 

80 Βλαχικόν αίχμάλωτον ές οίκετικόν άποδοθηναι 'Ρωμαίοις, αύτούς δέ 
τούς χειρωσαμένους Πέρσας φιλοφρονηθήναι δεξιώσεσιν έτέραις βασιλι-
καΤς· ό δέ ο υ δ ' δλως τοίς λεγομένοις έπένευσεν. 

59 Tris — έφισταμένη;: a. 1199 aestate 

61 παράδεισος — φυτευθείς: cf. Gen. 2, 8 71 δλω . . . ^υτηρι : cf. ρ. 13, 29 72 
πάρεργον όδοϋ : Eur. El. 609 

VAP = a, W, RMDF = b 

56 καί om. V 57 καί om. Bekk 59 συκίων W Bekk 61 πλακί Bekk (corr. iam 
Grableri. 1.) 63 τά τοΰ πρό τοΰ Bekk 68 έστιώσαι κατακωτίλλουσαι V 73 
ποηφόρα PW 74 oûs ό : παρά Α 76 Άλέξιον om. APW Bekk 82 τοις λεγο-
μένοις om. Bekk 

54 γνωματεύων post άλώσεται add. W b ets W b 55—70 καί — πτέρον om. b 
71—72 είπερ — λόγος om. W b 74 δορύκτητοι om. b 75 έπικούρους τω βασιλεϊ 
έξαπέστειλεν (άπέστ. W) Wb 75—82 δτε — έπένευσεν om. b 83 Ιπεφθάκει b 
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ΈπεΙ δέ καί ές αύτόν έφθάκει τόν Πρόσακον, βαλών έκεΐ που στρατή-
γιον εγνω του φρουρίου αΰτίκα πειράσασθαι. καί ή ν εργα προς 'Ρω-
μαίων τηνικαυτα τελούμενα κατιδεΐν γέρατος καί θαύματος άξια· ύπέρ 85 
γαρ ελπίδας διηγωνίσαντο. οί μέν γαρ θυρεοΐς καί γυμνοϊς φραξάμενοι 
ξίφεσιν, οι δέ τόξα καί βέλη φέροντες περί τά ανάντη του φρουρίου άνερ-
ριχώντο γεώλοφα και τοις από τειχών καί της άκρας μαχομένοις επεγχρί-
πτοντες εβαλλον. άμέλει καί μετά κάματον καί φόνον πολύν έξέκρουσαν 
τούς βαρβάρους του προτειχίσματος, όπερ προφύλαγμα των εκεΤσε πυλών 90 
έπωκοδόμητο νεωστί. ήσαν δ' οι καί δια τών κρημνωδών άνιμώμενοι 
άνόδων ήκροβάτουν ώς αίγαγροι, πειρώμενοι γενέσθαι εΐσω τειχών καί 
πρός αύτήν τήν άκραν άναδραμεΤν. 

Άλλ' οτε τι διανύσαι Ιργον φήθησαν σωτήριόν τε άμα καί κάλλιστον 
τούς επί τών τειχών άμυνομένους τρεφόμενοι και εϊσω έγκλείσαντες, τότε 95 
είκαίως διαπονούμενοι έγνωσαν * αΐτήσαντες γάρ σκαπάνας εις τήν τών ι 
περιβόλων κα|Θαίρεσιν ούδένα είχον τό αίτηθέν δπλον προσάγον-
τα. έπιμένοντες δέ καί ούτω τώ μόχθω καί κατά τών έπί τών βασιλι-
κών όπλων άγανακτοΟντες, χερσί τε καί ξίφεσιν ώς άμάλαις χρώμενοι, 
τούς λίθους άπέσπων της άρμογής καί τά θωράκια καθηρουν άναθορνύ- 5 
μενοι. σχολαίτερον δέ του έργου προβαίνοντος καί αύτών προσπασχόν-
των κακώς έκ τών έπικειμένων άνωθεν αντιπάλων, όψέ καί βραδέως ó 
τοις όπλοις έφεστώς θλαδίας άφίκετο σκαπάνας κομίζων είς ενα όρμαθόν 
δια μηρίνθου συμβεβλημένος, δέον ούν αύτίκα καταποντισθήναι τόν 
έπίρρητον ή γοϋν δυσφόρως καί χαλεπώς υπενεγκεϊν τό πραχθέν είς ίο 
βραχεΐαν άναφυχήν τών μάχη καί δίψει καί πνίγει κακουχουμένων δια 
τόν έξ ήλίου καύσωνα, ό δέ μόνη έπιπλήξει, καί ταύτη άκκισμώ μετεχού-

VAP = a, W, RMDF = b 

84 αύτίκα του φρουρίου V 85 κατιδεΐν om. W θαυμάτων καί γερών W 86 
έλπίδα V 87 άνάντη : έναντία V άναρριχώμενοι (ex b) W 88 γεώλοφα om. 
W (cf. b) 90 έκεϊσε om. VA 94 τε om. W (cf. b) 95 συγκλείσαντες cum 
b ser. Ρ Bekk 2 τό —προσάγοντα: διδόναι τό αίτηθέν (ex b) W 3 ούτω; VA 
τών έπί om. W τών alt. suppl. m. alt. V 5 άνέσπων V 6 σχολαιότερον V 
7 ó om. F δέον — έπίρρητον: ό — θλαδίαν cum b ser. W 10 τόν κρατούντα 
post χαλεπώς add. Pm« Bekk 11 άνάψυξιν Bekk 12 ό δέ : άλλά W άκκισμοΟ V 
κατεχούση Bekk 

84—89 καί —εβαλλον: καί ή ν Ιδεϊν εργα πρός 'Ρωμαίων τελούμενα 
γερών άξια καί θαυμάτων, ύπέρ γάρ έλπίδας διηγωνίσαντο περί τά άνάντη τοΰ φρου-
ρίου άναρριχώμενοι καί τοις άπό τειχών καί της άκρας (τοις άκροις F) μαχομένοις άν-
τιπλεκόμενοι b 91—93 ήσαν — άναδραμεΐν om. b 94—3 άλλ' ότε τι δράσειν 
Ιργον φήθησαν σωτήριον άμα καί κάλλιστον, τρεψάμενοι τούς έττΐ τών τειχών καί είσω 
συγκλείσαντες τών έπάλξεων, τότε είκαίως διαπονούμενοι έγνωσαν · αΐτήσαντες γάρ 
σκαπάνας πρός τήν τών είσόδων καθαίρεσιν ούδένα είχον διδόντα τό αίτηθέν b 3—7 
έπιμένοντες — άντιπάλων om. b 7 δέ post δψε add. b 8 θλαδίας: σπάδων MD : 
σπάδος R: σπάθων F σκαλίδας [Wme] b 8—9 συμβεβλημένος διά μηρίνθου όρμα-
θόν W b 9 sqq. δέον etc. : ά μέν ούν βασιλεύς ού χαλεπώς ήνεγκε τό πραχθέν, προσ-
παθώς εχων ές τόν (έπίρρητον add. W) θλαδίαν. 
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ση, καί τη περιψοφήσει των χειλέων τον άγανακτοϋντα ύποκρινάμενος 
κατέβαλεν ούτω τά των γενναίων εκείνων ανδρών φρονήματα, έπΐ δέ 

15 τούτω καί κλίμακας αΐτησάμενοι, όπως δι ' αύτών ές τά άνω γένωνται 
των τειχών, ούδέ τούτων αύτίκα ηύμοίρησαν. δθεν μή έπ' άνηνύτοις 
είσέτι μογεΐν άνεχόμενοι μετέβησαν εκείθεν ούχ έκοντί. 

Έ κ του άναμφιλέκτου δ ' άν, ώς οί τειχομαχούμενοι Βλάχοι διετεί-
νοντο ύστερον, έάλω το φρούριον καί ό Χρύσος συνείληπτο καί 'Ρω-

20 μαίοις εΰφημον το Ipyov τάδε γεγένητο καί πολλών έσέπειτα | καμάτων 
άναίρεσις, εΐ τά πρός καθαίρεσιν τοΟ τείχους όργανα προητοίμαστο καί 
τοις κατά καιρόν αίτουμένοις παρείχετο · νυν δε ή τών καθηκόντων αμέ-
λεια ή καί Θεός αυτός (αλλ' ήμΐν ίλήκοι θεός, εί εμπλήκτως τοις αύτοϋ 
επιβάλλομεν κρίμασι) μή εν τοϊς τότε άνθρώποις έπευδοκών προσέστη 

25 τοις άγωνίσμασι. 
Καί κατ' έκείνην μεν τήν ήμέραν ούτω 'Ρωμαίοι διημιλλήθησάν τε 

και διελύθησαν· τήν δ ' έπιοϋσαν προς δευτέραν αύθις έξήεσαν συμπλο-
κήν, ευρον δέ μετά φρονήματος καί κόμπου το άνθιστάμενον άμιλλώμενον 
δια τά ξυνενεχθέντα χθιζά. αλλά καί τά πετροβολά μηχανήματα, οίς 

30 έχρώντο οί βάρβαροι, άνήρουν ουχί βραχείς, έπιτυχώς καί άφ' ύψους 
τούς λίθους διακοντίζοντα · ή ν γαρ καί ό ταΐς τών πετρών άφέσεσιν έφεστώς 
καί τον λύγον περιάγων καί τήν σφενδόνην διατιθείς εν μηχανουργοϊς 
άριστος, 'Ρωμαίοις μεν επί μισθώ τά πρώτα ύπηρετούμενος, τότε δέ 
προς Χρύσον άπονοστήσας έκ του μή έχειν τον μισθόν χορηγούμενον. 

35 ού μόνον δέ οί έκ τών άφετηρίων άποσφενδονούμενοι σφαιρωτοί λίθοι 

24 μή — έπευδοκών : cf. 1 Co. 10, 5 

V A P = a, W, R M D F = b 

13 ύποκρινόμενος W 14 γενναίων: γνησίων W έκείνων om. V 18 Βλάχοι om. 
Y : hab. Β 19—21 *Ρωμ. —εί om. W 21 τήν καθαίρεσιν AP Bekk 22 T O Î S 

om. Bekk 26 ούτω om. V : ούτως Β 27 αύθις πρός δευτέραν A P W Bekk 
29 συνενεχθέντα AP Bekk: συναχθέντα W 30—31 άνήρουν — διακοντίζοντα: 
πολλούς άνήρουν έπιτυχώς καί άφ' ύψους άφιέντες (γρ. διακ<οντ1ζουτ>ες) τους λίθους W 
(cf. b) 31 διάκοντίζοντε; Ρ Bekk ύφεστώς APW 32 περιάδων Α 35 εξ 
άφετηρίων Ρ Bekk 

(14—31) oi δ ' έργομοχθοϋντες στρατιώται παρά βραχύ αν αύτόν 
διεχειρίσαντο μή ένεγκεϊν τό όρώμενον εχοντες. έπΐ δέ τούτω καί κλίμακα; αΐτησάμενοι, 
όπως ές τά άνω γένωνται τών τειχών, ούδέ τούτων αύτίκα ηύμοίρησαν. έκ τοΟ άναμ-
φιλέκτου δ* δν (άν om. R) , ώς ot τειχομαχούμενοι (-όμενοι R) Βλάχοι διετείνοντο ύστε-
ρον, έάλω τό φρούριον, και ό Χρύσος συνείληπτο, εί τά πρός καθαίρεσιν τοΰ τείχους όρ-
γανα προητοίμαστο. κατ' έκείνην μέν ούν τήν ήμέραν ούτω 'Ρωμαίοι διημιλλήθησάν τε 
καί διελύθησαν, τήν δ ' έπιοΰσαν προ; δευτέραν πάλιν (πάλιν πρός δευτέραν D) έξήεσαν 
συμπλοκή ν. άλλ' ot βάρβαροι μηχανήμασι χρώμενοι πολλούς άνήρουν έπιτυχώς τε 
καί άφ' ύψους άφιέντες τούς λίθους b (proseq. p. 507, 4 2 / 50) 
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κακώς έτίθουν τό στράτευμα, αλλά καί οί κατά πρανούς έπικυλιόμενοι 
άνωθεν, έν πολλοίς δε καί τά μή έφικνούμενα σωμάτων έκ των μηχανών 
χερμάδια είς θάνατον κατήγον οίς προσεπέλαζον · ταϊς γαρ άνεστη-
κυίαις πέτραις προσαρασσόμενα, είτα τη του άφεικότος βέλους σφοδρό-
τητι προς πλείστα διαιρούμενα τμήματα, τηδέ τε κάκεΐσε διακρι|δόν 40 
σκεδαννύμενα θανατηφόρον ήσαν κακόν. 

Καί νυκτός δέ λάθρα του έρύματος έξιόντες οί βάρβαροι τάς τε 
μηχανάς διέλυσαν, ας επί τών εκεϊσε γηλόφων έστησαν οί 'Ρωμαίοι, καί 
τό νυκτοφυλακοϋν διαθροήσαντες στράτευμα τη του πρωτοβεστιαρίου 
'Ιωάννου σκηνή φευγον έπικατέλαβον, ώς καί τούτον θορυβηθέντα 45 
εξαναστήναί τε αύτίκα του λέχους, ώς είχε καταδαρθάνων, καί δρασμώ 
χρήσασθαι ώρακιώντα και υπό δέους παλλόμενου, άμέλει καί τά εν τή 
σκηνη διελόμενοι, εν οίς ήν καί τά βατράχεια τό χρώμα πέδιλα του πρω-
τοβεστιαρίου, δλην εκείνη ν την νύκτα εν μωκεία καί γέλωτι τά 'Ρωμαίων 
ετίθεσαν πράγματα, επί δέ καί οϊνων δοχεία τυμπανοειδή έκ λύγων καί 50 
διάκενα διαχαλώντες άνωθεν έξίστων τώ δούπω τό στράτευμα, μή είδος 
ώς έν σκότει τό γινόμενον. 

Ταύτη τοι καί βασιλεύς τά κατά σκοπόν ούχ ορών περαινόμενα, άλ-
λως τε μηδέ χρονοτριβεΐν έκεϊσε προθέμενος, ές ξυμβάσεις τρέπεται, του 
τε ούν ΓΓροσάκου καί της Στρουμμίτζηςκαίτών χωρών τώνπέριξΧρύσω 55 
έξίσταται καί μίαν τών έκ του γένους συνευνάσαι οί συντίθεται, μή γυναι-
κός σπανίζοντι. άμέλει καί είσιών τό Βυζάντιον τήν τοϋ πρωτοστράτο-
ρος θυγατέρα του συνοικοϋντος άπέζευξε καί τω Χρύσω ταύτην έκ-
πέπομφε, νυμφαγωγόν άναδείξας τον σεβαστόν Κωνσταντΐνον τον 
'Ραδηνόν. τελεσθέντων δέ τών νυμφευμάτων καί της γαμήλιου δαιτός 60 
παρατεθείσης, ό μέν Χρύ|σος έζωροπότει καί ήσθιε τενθευόμενος, ή δέ 
γυνή τον τών νεονύμφων αίδουμένη νόμον έγκρατώς είχε τών παρα-
κειμένων. έπιταχθεΐσα δέ πρός τοϋ νυμφίου συμμετέχειν έκείνω βρώσεως 

VAP = a, W, RMDF = b 

43 διέστησαν Bekk oí om. Ρ Bekk 44 νυκτός φυλακοΰν V 45 έτπκατέβαλον 
VAP 47 βαλλόμενον Bekk 49 μωκία PW 50 έτι δέ Bekk : άλλά κατά ταύτην W 
έκ λύγων om. VAW καί om. Bekk 55 Στρουμίτζης VW Bekk: Στρουμμίζας A 
56 συντίθενται A 60 'Ραδεινόν Bekk 61 τονθευόμενος PW Bekk 63 Χρύσου 
post νυμφίου (ex b) add. W βρώσεως Wmeyp : της Ιστιάσεως (ex b) W 

42/50 sqq. Καί VUK-
TÒS δέ οίνων δοχεία διαχαλωντες άνωθεν τυμπανοειδή έκ λύγων καί διάκενα έξίστων 
τ φ δούπω τό στράτευμα. "Ομως καί ούτωξ έχων ò Χρύσος ές (els R) ξυμβάσεις έτράπε-
το καί δεϊται τοϋ βασιλέως κατά συγχώρησιν αύτοϋ κατέχειν τόν Πρόσακον, έπΐ δέ καί 
γυναικί συζευχθήναι μικτού αίματος τοϋ βασιλικού (τοϋ βασ. om. Μ: αύτοϋ DF). βασι-
λεύς ου υ tòs αίτήσεις αύτοϋ δεξάμενος έκ τοϋ (τών Μ) Προσάκου μεθίσταται καί τήν 
Κωνσταντινούπολη είσιών μίαν τών εύγενων είς γαμετήν πέπομφεν έκείνω, νυμφαγω-
γόν etc. (lin. 59) b 61—66 ή δέ γυνή τόν νόμον αίδουμένη τών νεονύμφων έγκρα-
τώς είχε τών παρακειμένων, έπιταχθεΐσα δέ πρός τοϋ νυμφίου Χρύσου συμμετέχειν 
έκείνφ της έστιάσεως 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:21



508 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 673/4 

καί μή ούτως αντ ίκα δράσασα είς όργήν έκμαίνει τον άνδρα, άμέλει και 
65 πλε ίστα καθ ' έαυτόν ΰποβαρβαρίσας καί θυμομαχήσας έφ' ίκανόν μεθ' 

υπεροψίας &ρησεν ύστερον ,,μή φάγης μηδέ π ί η ς " Έλλην ίδ ι φωνή . 
Τότε δέ καί Σκυθών έφοδος γεγένητο μεγίστη τε καί φρικαλεωτέρα 

τ ω ν πρότερον* είς γ ά ρ τέσσαρα διαιρεθέντες σ τ ρ α τ ό π ε δ α π δ σ α ν την 
Μακεδονίαν έπήλθον, άποπειρασάμενοι καί πόλεων εύτειχ ίστων καί 

70 κορυφάς έπανιόντες όρων, ώστε καί τ ό Γάνος τ ό όρος διερευνησάμενοι 
π ο λ λ ά φροντιστήρια έσκύλευσαν καί μονάζοντας άπέκτειναν, μηδενός ές 
χείρας τολμώντος ίέναι δια δέος, ότι και μετ' Ιλαττόνων εμελλου πρός 
πλείους συμπλέκεσθαι καί διά τοΟτο της έαυτών ύπεροραν ούκ είχον 
ψυχής . 

75 Ό δέ βασιλεύς τάς θυγατέρας όρων όργάδας επί λέχος δεύτερον διά 
νεότητα καί ώραν σώματος έφυλοκρίνει τούς συζευξομένους αύθις αύταϊς, 
ώστε καί δυνάστας έθνών εξελέγετο τ ά τ ω ν Χριστιανών πρεσβεύοντας, 
ους ώς πολεμίους ήν δεδιώς. όψέ δέ τ ω ν το ιούτων σκεμμάτων μεθαρ-
μοσθείς 'Ρωμαίοις αύτάςέκδέδωκε,τήν μέν Είρήνην συνάψαςτωΠαλα ιολό-

80 γ ω Άλεξ ίω, διαζευχθέντι πρότερον ήτις ένυόμως α ύ τ φ | έγινώσκετο 
ώρας καί γένους εύ έχουσα, τ ή ν δ ' "Ανναν συνηρμόκει θ ε ο δ ώ ρ ω τ φ 
Λάσκαρι, νεανία τολμητ ία καί ρ α γ δ α ί ω προς ?ργα πολέμια. 

ΤΗν δ ' ó καιρός, καθ ' δν αύται γεγόνασ ιν αί συνάφειαι, έ γ γ ί ζ ω ν ταΐς 
άπόκρεω, καί τ ο υ κηδεστοϋ βασιλέως οΰκουν ένσχολάσαι προθεμένου 

85 σταδιοδρόμων ί π π ω ν άμίλλαις, οί νεόγαμοι ένέκειντο θέοττρα έξαιτούμε-
νοι. δ ια ίτων τοίνυν ó βασιλεύς έ α υ τ φ τε καί τοις γαμβροΐς είς μέν τ ό 
μέγα π α λ ά τ ι ο ν ούδαμώς άφικνεϊται, ούτε μην έσάνεισι τ ό στάδιον, τάς 
δ ' ίππ ικάς άντυγας ές τ ό έν Βλαχέρναις άρχεΐον προστάξας ένεχθήναι 
σχεδιάζει θέατρον. καί δή αϊ μέν φϋσαι τ ω ν π ο λ υ α ύ λ ω ν ο ρ γ ά ν ω ν κατά 

90 τ ή ν έκεϊσε αύλειον είς καμπτήρας διατίθενται, είς δ ' επαρχον της βασιλί-
δος δ ιασχηματίζεται πόλεως έκτομίας τ ι ς · τ ό δέ όνομα έκών π α ρ α δ ρ ά -
μοιμι, π λ ο ύ τ ω δ ' ή ν ούτος περιβριθής καί μεγίστας χειρίζων άρχάς καί 
τοις περί τ ή ν βασίλειον αύλήν εγγραφόμενος, πλεγμάτ ιον τοίνυν έκ 
λ ύ γ ω ν συγκείμενον, ó φησιν ή δημώδης φράσις όνον ξύλινον, χ ρ υ σ ο π ά -

95 σ τ ω σ ά γ ω ζ ω ω τ ω ές τ ό διαμπερές σκεπόμενον διαζωσάμενος τ ό σχέδιον 

67 τότε: a. 1199 autumno 84 άπόκρεω: initio mensis Febr. a. 1200 

VAP = a, W, RMDF = b 

66 'Ελλ. φωνή ,,μή . . . ττίηΐ" (ex b) W 67 έγεγένητο APW Bekk τε om. V 68 
τεσσαράκοντα VB στρατεύματα Bekk 70 έσανιόντες V 71 μηδέν V eis Bekk 
73 ύττερορδν : έρδν Bekk 76 έφιλοκρίνει Bekk 81 καί γένουξ om. Bekk 83 έγ-
γίζων ταΐ;: έγγίζοντο? Bekk 86 è : καί APW Bekk έαυτού W 88 
δέ W είς Bekk 89 φύσσαι V: φϋσσαι APW 90 διατίθεται AW 92 δέ 
W 93 τήν om. W αύλήν: γραφήν Bekk 

(64—66) καί μή ούτως αύτίκα δράσασα, eis όργήν έκμαίνει τόν δνδρα. άμέλει καί πλείστα 
καθ' έαυτόν ϋποβαρβαρίσαζ μεθ' ύιτεροψίαξ Ιφησεν ύστερον Έλληνίδι φωνή ("Ελλ. 
φωνή om. D)· ,,μή φάγη;, μηδέ ττίης." b 67—509, 17 τότε —σύνθημα om. b 
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έκεΐνο θέατρον εϊσεισιν, δτε καί ήν τόν αυτόν όρδν καΐ ώς αναβάτη υ μέγα- ι 
λοπρεπευόμενον καί ώς ίππον εΰήνια προποδίζοντά τε και χρεμετίζοντα· 
μετά βραχύ δέ κατά τούς πάλαι των | δραμάτων ύποκριτάς τόν εφιππον 
άποδυσάμενος επαρχον τόν μαπιτάριον υποκρίνεται. ήσαν δέ oi τόν 
γυμνικόν υποδύντες αγώνα où των εξ άγορδς καί τριάδων τινές, αλλ' 5 
εύπατρίδαι νεανίαι, πρώτως φύοντες γένειον. εθεδτο γοϋν τα σκηνικά 
ταΟτα καί γελοιώδη παίγνια ó βασιλεύς καί ή βασιλίς καί δσον αύτοϊς 
του γένους έπίσημον καί τό της Θεραπείας εύπαρρησίαστον τοΙς δ' άλ-
λοις πάσα πάροδος έπικέκλειστο. έπεί δ' έφειστήκει καιρός, καθ' δνεδει προς 
τό τρέχειν γενέσθαι τους τόν γυμνικόν εκτελέσοντας δίαυλον, ó μέν ύποδύς ίο 
τόν μαππάριον εύνοΟχος, την μέσην είληχώς χώραν, είς βραχίονας τάς 
χείρας άνεκάλυψε καί τό καταντυγώδες άργύρεον κάλυμμα τη κεφαλή 
περιθέμενος έκ τρίτου ή ν εις τό θέειν τα μειράκια προσκαλούμενος· έστώς 
δέ τις έξόπισθεν νεανίσκος εύγενής, άξιώματι λαμπρω περίβλεπτος, 
τοσαυτάκις αύτόν του ποδός τω πλατεϊ κατά των πυγών καί των γλου- 15 
των ετυπτεν είς έξάκουστον, οσάκις συνιζάνων εκείνος τό του δρόμου παρ-
είχετο σύνθημα. 

'Αλλ' oí/πω ακριβώς διηγώνιστο τα μειρακιώδη ταύτα αθύρματα, 
καί οίκτρά τις αγγελία τήν áv τούτοις διαδέχεται χαρμονήν. ή δέ ήν τό 
άποστήναι τόν Ί βαγκόν κατά Φι|λιππούπολιν. ώς γαρ άνωθεν εΐπο- 20 
μεν, μετονομασθείς δδε 'Αλέξιος καί γαμβρός έπί θυγατρόπαιδι τω βασιλεϊ 
γεγονώς καί πλείω της δεούσης ίσχύν ύποδύς στρατηγεϊν είλήφει και 
προεστάναι τών τάξεων, α! τοις όμογενέσιν αύτώ Βλάχοις περί τήν Φιλ-
ίππου έπαρχίαν άντεκάθηντό τε καί άντεφέροντο. άμέλει καί τών 
έκεΐσε χωρών φανείς κύριος ήγέ τε τά πάντα καί εφερεν, άγχίστροφος ών 25 
καί δραστήριος πρός άπαν σύνδρομον έργον τοις εν τή ψυχή κινήμασι καί 
βουλεύμασιν. ήσκει τε είς πόλεμον τό περί αύτόν όμόφυλον, δωρεαΐς 
πιαίνων καί όπλισμοϊς κρατύνων, καί φρουρίων έρυμνών άνεγέρσεσι τά 
άντικείμενα τω Αΐμω όρη άνεπιχείρητα μικρού άπειργάζετο. 

20 είπομεν : ρ. 469, 45 sqq. 

VAP = a, W, RMDF = b 

2 ώζ om. Bekk 3 δέ: δέ καί V 4 τόν: καί τόν V: τό A(PW Bekk) τό 
μαπτάριον PW Bekk 5 άποδύντες AW 7 6 βασιλεύς παίγνια APW Bekk 9 
άττοκέκλειστο Bekk 11 τόν μαπτάριον PW Bekk 13 προκαλούμενο? PW 15 
πυγών: πυρών AP a cW 20 τήν Φιλ. Bekk 25 χώρων V τε om. Bekk όρη 
VA»«?: άρει Ap^PW Bekk 

18 Μετ' où πολύ δέ καί Ί βογκώ; ( Ί β α γ γ ό ; RD) άφίσταται b (prosq. lin. 24) 24—29 
OOTOS γαρ τών κατά τήν (τήν om. D) Φιλιππούπολιν πραγμάτων κύριος γε-
γονώς φρούριά τε άνήγειρεν έν τόποις έπικαίροις καί τό ύποκείμενον αύτω έγγενές 
στράτευμα είς Ιργα διηρρένου άεΐ πολέμια. 
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30 Βασιλεύς μέυ ούυ έπήνει ταΟτα μανθάνων καΐ δι' αίδοϋς ετίθετο του 
'Αλέξιου, πολλαϊς καί μεγίσταις φιλοφρονούμευος αύτόυ δωρεαϊς, ήδέως 
τε αύτοϋ ήκουε καί τάς αΐτήσεις έξεπέραιυε ρφδιου. τά δέ παρά του 
άυδρός τοΟδε πραττόμευα οί περί του βασιλέα συυορώυτες καλά μέυ 
άπεφαίυουτο εΐυαι καί άρίστως έλεγου δρδσθαι, ού μήυ και εττΐ σκοπώ 'Ρω-

35 μαίοις συυοίσουτι παρά του πράττοντος γίνεσθαι, δθευ καί παραίυεσιυ 
είσήγου τ φ αύτοκράτορι παραλΟσαι της άρχης του 'Αλέξιου · μηδέ γάρ 
άυ βάρβαρου άνδρα μή πάυυ πρώηυ 'Ρωμαίοις πολεμιώτατον ες τήν 
έναυτίαυ έξαίφυης ούτως μεταπεσεϊυ ακραιφνή διάθεσιν, ώς φρούρια καί 
πολίχνας ευ τοΤς έπικαίροις νεουργεΐν τόποις καί αύξειν μέυ το εμφύλιου 

40 αύτω στράτευμα, σμικρύνει ν δέ τό 'Ρωμαϊκού, ένιαχοϋ δέ καί | ώς 
δύσχρηστον τιθέναι άπόμαχον, εΐ μή τις αύτω έυέσπαρτο του τυρανυίδι 
έπιβαλεϊυ έυυοια, έπε! μηδέ τά τιυωυ έυυοήματα φιλεΐ πως άεί ώς διά πυλώυ 
τώυ χειλέωυ έκφέρεσθαι, άλλ' ευ πολλοίς καί φωυής τραυότερου αί 
πράξεις όσα κέκευθεν ή φρήν έξαγγέλλουσιυ. 

45 Ού μήυ είς ώτα άκουόυτων τάς σοφάς ταύτας γυώμας ήσαν εΐσηγού-
μενοι · ό yàp βασιλεύς έχέγγυον είς πίστιυ του της υίωυοϋ γάμου καθά-
παξ ύπολαβώυ ούκ εστιυ όπως έπί πασιυ ούκ ασφαλή τά προς εύυοιαυ 
καί άπρόσκοπου έκρινε του 'Αλέξιου, κατευμεγεθούσης, οΐμαι, κάυταΟθα 
της κακοποιού δυυάμεως της επί τό κάταυτες άεί φερούσης τά "Ρωμαίων 

50 πράγματα, ώς δ' ού πολλω ύστερον εις έργον τό δέος έκβέβηκεν, έυεός 

50 ού πολλφ ύστερον: tribus fere annis 

31—32 ήδέως — ήκουε: cf. Mar. 6, 20 45 ού — άκουόντων: cf. p. 164, 60 

VAP = a, W, RMDF = b 

30 έπαΐνει APWB Ίβαγκόν post έτίθετο add. W 34 δέ post μήν (ex b) 
add. W 35 διετείνοντο post συνήσοντι (sic) (ex b) add. et παρά του πρ. om. W 
παραινέσεις Bekk 36 προσήγον W τόν om. VA yàp om. DF 37 âv om. R 
άνθρωπον βάρβαρον Β 37—38 πολεμιώτατον δέ την έναντίαν ούτως έξαίφνης με-
ταπεσεΐν άκραιφνή διάθεσιν APW: πολεμιώτατον ούτως έξαίφνης μεταπεσεϊν είς 
άκραιφνή διάθεσιν Bekk 39 πολίχνια Ρ Bekk 40 καί om. W 42 φιλεΐν 
(ex b) Ρ Bekk ώς Sta πυλών άεί W 43—44 όσα κέκευθεν ή φρήν at πράξεις 
άγγέλλουσιν Bekk 45 καί ot μέν ούτως ήσαν είσηγούμενοι, ό δέ βασ. W 46 
υΐωνής RM: Ιγγόνης W s 47 παραλαβών V 48 καταγοητευούσης Bekk 
50 καί άντάρτης 'Αλέξιος γέγονεν post έκβέβηκεν (ex b) add. W 

30—35 oi μέν oöv περί τόν βασιλέα τά παρά του 'Αλεξίου γινόμενα (γενόμενα DF) 
ούτως έπήνουν μέν καί άρίστως Ιλεγον δρδσθαι, ού μήν δέ καί έπί σκοπώ συνοίσοντι 
'Ρωμαίοις γίνεσθαι. όθεν καί παρήνουν παραλΰσαι της άρχής τόν Άλέξιον etc. (lin. 36) 
b 37 άνδρα βάρβαρον W b 38 ούτως om. b άκραιφνή om. b 38—41 
ώς — άπόμαχον om. b 41—42 έννοια τοΰ τυραννίδι έπιβαλεϊν W b 42—44 φι-
λεΐν ώς διά πυλών άεί τ. χ. έκφ., άλλ'. . . . τρανότερον δσα κέκευθεν ή φρήν τάς πράξεις 
φαυλιζούσας άγγέλλειν b 45—46 ού — γάρ: καί ό μέν ούτως, ό δέ b 46 Θεο-
δώρας post υίωνοΰ add. b Bekk 47 έπί πασιν om. b 48—50 κατευμεγεθούσης — 
πράγματα om. b 50 sqq. ώς etc. : ώς δ ' ού πολλω ύστερον άντάρτης ό 'Αλέξιος γέγονε. 
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έτη τοις ήκουτισμένοις φανείς καί μή εχων, δ τι καί δράσειεν, ώς άναρ-
ραγέντος τοΰδε τοΰ κακοΰ άπροόπτως καί δτε των στρατευμάτων 
έργώδης ή συλλογή, έν μέν τω παραυτίκα στέλλει πρός τον αποστάτην 
Άλέξιον θλαδίαν τινά, τά πρώτα των ωκειωμένων αύτώ, ύπομνήσοντα 
τούτον των συνθηκών καί του μηδέν τι πώποτε τταθείν αηδές καί τών 55 
ελπίδων ανάξιο ν, έξ δτουπερ αύτω προσκεχώρηκευ · ουδέ γάρ ή ν 
άπογινώσκων την της γνώμης μεταβολή ν. τη δέ κατόπιν και οί νεόνυμ-
φοι γαμβροί του βασιλέως συνεξήεσαν μετά γε παντός του οίκιδίου καί 
συγγενικού πληρώματος. 

Άφιγμένος oöv ό βέβη|λος εύνοΟχος πρός τον Άλέξιον où μόνον 60 
ουδέν τι προς την ύπόθεσιν ώράθη διαπραξάμενος, αλλά καί προσεπέρ-
ρωσε μδλλον εκείνον τή Ιδία παρουσία εις έργον τό έν χερσί, προ-
σημάνας την κατ' αύτοϋ τών 'Ρωμαίων όσον ουδέπω έπέλευσιν καί δι-
δάξας οίς εΐρηκεν άποσχέσθαι μέν τών πεδινών, έπιλαβέσθαι δέ τών 
ορεινών, ώς εκείνον σώζειν έχόντων καί τό συναποστάν όμόφωνον 65 
σύνταγμα, ο! δέ περί τους γαμβρούς του βασιλέως καί τόν πρωτοστρά-
τορα Μανουήλ τον Καμύτζην έδιωξαν μέν οπίσω ίκανώς του άντάρτου, 
καί ήν θαυμαστή τις ή προθυμία καί πρωταγωνιστεϊν ήβούλοντο 
ξύμπαντες· την δέ του καιροΰ ροπήν άττολέσαντες έκ του διασοβηθήναι 
τό θήραμα τό πρόθυμον έσχασαν. 70 

Τοις μέν οΟν θερμοτέροις έπιδιώκειν και ούτως έδόκει καί διερευνδν 
έφέποντας ο! τών ορέων άπέδρα 'Αλέξιος, τοϊς δ' άσφαλεστέροις ούχ 
ήνδανεν δλως άετοϋ ϊχνη άναδιφδν έπιποτωμένου πάγοις καί δρεσιν, ή 

53 στέλλει: ca. mens. Mart. a. 1200 

73 άετοΰ ίχνη άναδιφδν: cf. Prov. 30, 19 (24, 54) 

V A P = a, W, R M D F = b 

51 ήκουσμένοις Bekk ό κρατών post δράσειεν (ex b) add. W άναρραγμένος W 
άπροόπτως τοΰ KCCKOÛ τούδε (ex b) W 52 ότι APW Bekk 53 αϋτίκα (ex b) W 
54 Άλέξιον om. AP Bekk έκτομίαν τινά θλαδίαν W ό Οίναιώτης ήν ούτος Γεώρ-
γιος A m « P m e 55 τούτον: τούτω D F 56 προκεχώρηκεν PW 57 ό βασιλεύς 
post μεταβολή ν add. W -rr¡ : τού Bekk 59 συγγενούς D καί τών τότε έν 
τώ παλατίω ευρισκομένων στρατιωτών post πληρώματος add. Β Bekk 62 μδλλον 
om. VA 63 προπετώς post προσημάνας add. Ρ Bekk 64 είρήκειμεν D 65 
έκεΐνων Μ : έκείνων D F Bekk όμόφρονονν 67 Καμίτζην W 69 διασωθήναι 
D F 72 ο ! : ή VA: oö R 72—73 ούκ ήνδανεν codd. 73 ίχνεσιν Μ έπιπετωμέ-
vou RMPc πάγος W 

(51—-54) μή ίχων ô τ ι καί δράσειεν ό κρατών ώς άναρραγέντος άπροόπτως τού κακού 
τούδε, τ ω μέν αύτίκα στέλλει πρός (πρός om. F ) tòv Άλέξιον έκτομίαν τινά, etc. (lin. 
54) b 56 προσεχώρησεν b 57 μεταβολήν: μετάθεσιν b νεόνυμφοι om. b 58 
έξήεσαν b παντός τοΰ οίκιδίου : τού παντός ιδίου WmsYP b 60 ό — ευνούχος : ό 
θλαδίας (θλ . R F ) b 61 ώράθη διαπραξάμενος: διεπράξατο W b 62 τ η — 
παρουσία om. W b 64 λαβέοΰαι b 65—66 KOCI — σύνταγμα om. b 67 
ÎKavcoç om. b 
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μεταλλαν έρπυσμόν όφεως επί πέτρας, ή έκμαίνειν είς συμπλοκή ν χαυλιό-
75 δοντα μονιόν πολλάκις τό στήθος είς δισκόντισιν προτεινάμενον, περιελ-

θεΐν δέ τά πολίχνια, όπόσα έπεσκεύασέ τε καί άνήγειρεν ό 'Αλέξιος, καί 
θέσθαι βασιλεϊ κατήκοα. καί της βουλής ταύτης ώς άμείυονος κυρωθείσης, 
τω φρουρίω ττροσβάλλουσιν, ô καθ' ύττόβασιν όρους èv τόπω Κριτζιμω 
λεγομένω έδομήσατο ό 'Αλέξιος· ενθα καί πλείστα 'Ρωμαίοι καμόντες 

80 καί φιλοκινδύνως άμιλλησάμενοι ουκ ολίγους άνδρας αγαθούς έν τω 
προσάγει ν τω | τείχει τάς κλίμακας άπεβάλουτο, ών ή ν πρώτιστος ό 
Παλαιολόγος Γεώργιος, όψέ δ' έξελόντες τό ερυμα καί ετερα πολισμά-
τια επί τωδε συναφώς εχειρώσαντο, πή μεν μεθ' αίματος, π ή δε καί 
ομολογία τούτων περιγινόμενοι. 

85 Εύμήχανος δ' ών ό 'Αλέξιος καί πολύχους είς εργα πολέμια άλλα τε 
πλείστα κατά ' Ρωμαίων εργα στρατηγικής εμπειρίας πλήρη μαχόμενος 
έπεδείξατο, τέλος δέ καί τοιόνδε τι μεθόδευμα μετιών δεξιώτατον συν 
άλλοις καί αύτόν χειροΟται τόν πρωτοστράτορα. πλείστα γάρ όσα 
των άγελαίων ζώων έκ των περιωπών είς τό πεδίον μετενεγκών, καί ταϋτα 

90 παραδούς τοις προς ΑΙμον άπάξουσιν όμοφύλοις μετά καί μοίρας αίχ-
μαλώτων 'Ρωμαίων ώσπερ τι σκύλων άφαίρεμα καί άπόδασμα τω 
άρχοντι τής Ζαγοράς Ιωάννη καί χάριν άμοιβόν έσόμενα, έπεί καί 
σπεισάμενος 'Αλεξίφ έκεΐνος κατά 'Ρωμαίων διαθήκας διέθετο, λόχους 
εκτοτε ΰποκαθίσας 'Ρωμαίους έπάλευεν ήδει γάρ τό άρπαλέον καί 

95 πρός κέρδος έτοιμοτρεχές των ανδρών, ουδ' ήν άγνοών ώς αυτίκα μάλα 
ι τοις φιλικοις έντυχόντες σφίσι 'Ρωμαίοι τάς ψυχάς αυτοΐς έπιθησουσιν 

έξερεθισθέντες καί μηδένα λόγον τής σωτηρίας έαυτών ποιησάμενοι. 
άμέλει καί είχε 'Ρωμαίους μετά μικρόν αυτά ταϋτα διαπραττομένους, 
όπόσα εστρεφε κατά νουν. ό γάρ δη πρωτοστράτωρ άμα τή ακοή 

5 των δρωμένων έκ του Βατραχοκάστρου οπτάρας, Ινθα ή ν σκηνούμενος, 

74 μεταλλαν—πέτρας : vide ibid. 

VAP = a, W, RMDF = b 
74 πέτραν PD Bekk 76 τε 

om. Bekk 77 ώς om. Μ κυρωθείσης: κυρωθείσης καί κρατησάσης W (cf. b) :áya-
θης καί καλής φανείσης Β 78 προβάλλουσιν Μ 81 τά τείχη Ρ 82 Ιξελθόντες 
Α τάδε τό Ιρυμα W έτέρους Α: έτεράττα Ρ: ϋτερ' δττα Bekk πολισμάτια om. 
VA: ττολίσματα Ρ Bekk 84 περιγενόμενο» VRM 85 ε!ςom. R 88 Μανουήλ τόν 
Καμίτζην post πρωτοστράτορα add. W 90 όμοφύλων APW Bekk καί om. W 
93 πεισάμενος Α 94 ύποπαθίσας ϋκτοτε V έττάλλευεν codd. 95 μά-
λα: μάλιστα W 1 έπιθύσουσιν V 4 κατά νουν Ιστρεφεν APW Bekk της 
άκοής W 

77 κυρωθείσης: κρατησάσης b 78 
τω om. b 79 6 'Αλέξιος έδομήσατο W b 80 άμιλλησάμενοι : άγωνισάμενοι b 
άγαθούς άνδρας W b 81—82 ών — Γεώργιος (hab. Sc) om. b 86 εργα — 
πλήρη : στρατηγικης Ιμπειρίας έχόμενα b 87 δεξιώτατον om. b 89 έκ των πε-
ριωπών om. b μετενεγκών : καταγαγών W b Β 89—6 καί — ίς : ένέδρας αΰτός 
είργάσατο. ό τοίνυν πρωτοστράτωρ έκ του Βατραχοκάστρου είς b 
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ές τό Βακτού|νιον παραγίνεται, καί τώ φαινομένω προσοχών, τό δέ 
σόφισμα του 'Αλεξίου παραδραμών, τά èv όφθαλμοϊς σκυλεύειν διαφήκε 
τό στράτευμα, καί αυτός δέ μή πολεμιστηρίω ίππω εποχος ών έπι-
παριών έθεδτο τά δρώμενα, έκ δέ τούτου των λόχων άνακύψας 'Αλέξιος 
ώς ές κύκλωμα τον πρωτοστράτορα περίεισι καί ώσπερ άμφίβληστρον ίο 
ή σαγήνη ν τό περί αυτόν έκτείνας όπλιτικόν (tous μετ' αύτοϋ εκτεινεν) 
αύτόν τε τον στρατηγοϋντα ζωγρεϊ. καί τό κλέμμα τούτο του άποστα-
του καί διανόημα τήν μέν περιλειφθεΐσαν 'Ρωμαϊκήν στρατιάν έξενεύ-
ρισε τέλεον, τό δ' άποστατικόν επέρρωσε πλήρωμα. 

Ούκέτι γοϋν ηύχρήστουν 'Ρωμαίοι ή γοϋν άπεθάρρουν άντι- 15 
μέτωποι στη ναι τω 'Αλεξίω κατά μάχην άγχώμαλον, αλλά περί τήν 
Φιλίππου στρεφόμενοι ήγάπων, εί μή καί ταύτην 'Αλέξιος παραστήσε-
ται. ό δέ προς τό δοκούν οί καταστησάμενος όσα πολισμάτιά τε καί 
φρούρια είς όρων ύπερβολάς άνεστήκασιν άντικαθήμενα τω Αίμω καί 
άνθυψούμενα καί ταϊς δυσχωρίαις ούχ ήττον φιλοτιμούμενα, ούδέ τά 20 
λοιπά μένειν έπί χώρας κατέλιπεν, αλλ' ήν ύπονοθεύων καί άφιστών 
'Ρωμαίων όπόσα ές Μοσυνόπολιν έπινένευκε μέχρι Ιανθείας αύτης καί 
πρός όρος τό ΤΤάγγαιον ώς έπ' "Αβδηρα παρατείνουσιν. άμέλει καί τό 
Θέμα των Σμολένων ύπεποιήσατο καί τά δμορα έπενέμετο κατά κα-
χέκτημα διαδόσιμον, έξαιρώυ μέν 'Ρωμαίους καί άναιρών, άπ' ένίων δέ 25 
καί λύτρα διαλαμ|βάνων, τούς δ' ομογενείς έκείνω προστιθεμένους 
έκόντας έπί των σφετέρων μένειν έών. 

Καί ό μέν έμπλατυνόμενος ήν άεΐ καί μακρω κακίων των πρώην 
αποστατών, έπε! καί ές τοσούτον ώμότητος ήλασεν, ήν άνδρείαν οί 
πλείστοι των βαρβάρων οϊονται, ώς τούς έν πολεμώ ζωγρουμένους 30 
'Ρωμαίους κατά πότον μελιστί διαιρεΐν. ό δέ βασιλεύς, ώς έξ ών εδρασε 
καθυπέδειξεν, ερμαιόν τε καί χάριεν καί κάλλιστον τύχης βράβευμα τήν 

YAP = a, W, RMDF = b 

6 Βατακτούνιον W: Βατκούνιον RF: Βατούννιον Μρ° : Βαγκούνιον D: Βακτούνιν Β 
7 παραδραμών: γρ. ήγνωκώϊ W s ζώα post όφθαλμοϊς add. W 11 Ικτεινεν 
όπλιτικόν αύτόν τε τόν στρατηγοϋντα V : έκτε Ινας όπλιτικόν αυτόν τε τόν στρατηγοϋν-
τα A P W Bekk TOÙS—εκτεινεν addidi, cf. περιεκύκλωσε τόν πρωτοστράτωρα καί 
ώσπερ sis δίκτυον μέσον αύτόν τε καί τους μετ' αύτοϋ έσαγήνευσε καί κατακρατεί μετά 
των ύ π ' αύτοϋ Β 14 Ιπτέρωσε APW Bekk 16 άγχώμαλοι APW Bekk 19 
καθεστήκασιν V άντικαθιστάμενα P W Bekk 20 άνυψούμενα P W Bekk 22 
'Ρωμαίος W F μέχρις ΑΡ 23 Πάναιον V : Πάγκαρον AW : ΤΤάνακα Β ώς: καί 
Bekk Αύδηρα codd. 24—25 κατά — διαδόσιμον om. W 25 ά π ' : ύπ* Va 0 

28 έμπλατυνευόμενος Α 29 ώμοτάτως AW 31 "Ρωμαίων VA πόντον R 

7 τοΰ'Αλεξίου: των πολεμίων b 8—9 καί — δρώμενα om. b 11 t o u s — τ ε ο π ι . b 
12 τοϋ άποστάτου om. b 13 περιλειφθεΐσαν om. b 15—21 ούκέτι — κατέλιπεν 
om. b 21 άλλ' ήν: ήν oüv b 'Αλέξιος post 'Ρωμαίων add. W b 22 μέχρι: 
μέχρι καί W b Bekk 22—23 όσα post καί add. W b 24—27 καί — Ιών om. b 
31—36 ¿>s — ύπολήγοντο5 om. b 

33 van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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του πρωτοστράτορος φήθη κατάσχεσιν· όθεν τ η του ανδρός έπι-
θέμενος ουσία, ρυηφενεϊ και τυραννική άντικρυς ούση, καί μηδέν αυτής 

35 άναψηλάφητον ή άνεξερεύνητον άφεικώς, αλλά καί την γυναίκα καί 
τον υίόν ύττοδικάσας φρουρά, ούκ οΐδ' δ τι δοκούν, έαρος ύττολήγοντος 
εξεισι και αττεισιν είς τά Κύψελλα. 

°Οτε καί το ττερί των θείων μυστηρίων άνακαλυφθέν δόγμα ιτρός 
μοίρας εναντίας διέστησε τό Χριστώνυμον καί λαμπρώς επ5 άγορδς καί 

40 τριάδων παρά του βουλομένου παντός τά της τιμής όμοϋ καί σιγής 
έξεφαυλίζετο άξια. μετά γάρ τον Ιιφιλϊνον Γεώργιο ν, δς ετεσιν έπτά 
την έκκλησίαν διεκυβέρνησεν, ό Καματηρός Ιωάννης τον πατριαρχικόν 
εΐληφε θρόνον, καί δέον το επί 2ιφιλίνου άρξάμενον υπολαλεϊσθαι καί 
φύεσθαι δόγμα πρόρριζον έκτεμεϊν καί καθυποβαλεΐν μέν άναθέματι τον 

45 γεννήτορα τούτου τόν ψευδομόναχον Σικιδίτην ώς αίρεσιάρχην καί νέα 
έπεισάγοντα δόγματα, τούς δ ' άλλους έχεμυθεΐν πείσαι | τω καθ' 
εαυτόν υποδείγματι, ώς είναι τό μυστήριον αύθις μυστήριον, ò δε 
λογικαϊς μεθόδοις έχρήτο καί άποδείξεσι βιαζομέναις είς συγκατάθεσιν 
τόν προσδιαλεγόμενον εν τοις ύπερφυέσι και τής εξωθεν μη επιδεομένοις 

50 επιτεχνήσεως. άλλά καί κατηχητηρίους συντιθείς λόγους την των 
νηστίμων ήμερων προθεσμίαν εφεστάναι προκαταγγέλλοντας καί τούς 
τής πνευματικής πάλης πρός τόν άγώνα Οπαλείφοντας, εν μέρει μνημο-
νεύων του δόγματος, δπως μέν συνεζητήθη καί τίνα τά παρ5 αύτοϋ 
δοξαζόμενα καί ά φασιν οί άντίφρονες σιωπή παρεδίδου, οίμαι τήν 

55 άντίφασιν έκτρεπόμενος, τ ω δέ δόγματι επιβάλλω ν έκεϊνά τίνων κατ-
ηγόρευεν, α ούδ' δλως ήδεσαν οΰδ' έβάλοντό ποτε κατά νουν. 

36 έαρος ύπολήγοντος: paulo ante diem 21 mens. Iun. a. 1200 41 ετεσιν έπτά: 
a die 10 mens. Sept. a. 1191 usque ad diem 7 mens. Xul. a. 1198 43 εΐληφε θρό-
νου: probabilius die 5 mens. Aug. a. 1198 

55—56 έκείνα — voOv : cf. Nie. Or. 73,19; 85 ,10 

VAP = a, W, RMDF = b. Quae ab lin. 38 δτε usque ad p. 517, 4 άφθαρτον leguntur, 
Nicetas in libro XXVII Panopliae Dogmaticae fusius tractavit, ad quem referre pro 
una alterave lectione opportunum duxi. 

38 τό om. R 40 της om. Bekk 43 θρόνον εΐληφε V Sc ètri των ήμερων του 
Ξιφιλίνου PW Bekk : έπΐ τοϋ Ξιφιλίνου Μ Sc ύποκαλεΐσθαι Α 46 τάς δ ' 
άλλα; R: τάς δ' άλλους Μ 49—50 καί μηδέν εξωθεν δεομένοις έτπτεχνήσεως Bekk 
49 έπιδεομένοις V: δεομένοις cum b ser. APW Panopl. Dogm. 51 ττροσκαταγγέλ-
λοντας WR τούς om. D 53 αύτοις V 55 τίνων: κινών Bekk κατηγόρευον 
A 56 έβάλλοντο VRF Bekk 

37 ές RMF, sed εις cum a ser. D 39—41 καί pr. — άξια om. b 43 είλήφει b 
43—44 ίπτολαλεϊσθαι δόγμα καί φύεσθαι W b 45 τόν om. b 47 αύτόν b 48 
μεθόδοις: έφοδοι; b Panopl. Dogm. 49—50 καί ττράς μηδέν δεομένοις τη; εξωθεν 
έτπτεχνήσεως b 
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Ζητήσεως γάρ ούσης εΐ τ ό μεταλαμβανόμενον άγιου σώμα Χρίστου 
άφθαρτόν έστιν, όποιον τό μετά τό πάθος καί την άνάστασιν, είτε 
φθαρτόν ώς τό προ του πάθους, καί των μεν λεγόντων άφθαρτόν — 
όμολογίαν γάρ τινα καί άνάμνησιν είναι του τεθνάναι τε καί άναβιώναι 60 
δι' ήμδς τον Κύριον την των θείων μυστηρίων μετάληψιν κατά τον 
μέγαν εν θεολογία Κύριλλον, καί ώς δ αν μέρος τις δέξηται, εκείνον 
είσδέχεται δλον τον παρά του Θωμδ ψηλαφηθέντα, καί ώς εσθίεται μετά 
τήν άνάστασιν, καθώς ό χρυσούς την γλώτταν 'Ιωάννης φησί, | κά-
κεΐνα των του λαμπτήρος της εκκλησίας προτιθέντων Ευτυχίου ,,δλον 65 

60—61 όμολογίαν — μετάληψιν (b: ei — μετάληψη) : cf. Cyr. Alex. In Joh. P G 74, 
725 C D μερίζεται — περίβλημα: cf. ibid. 660 C 2—4 62—63 δ —· ψηλαφηθέντα: 
cf. Ps.-Chrysost. Or. in S. Αρ. Thomam P G 59, 686 lin. 15 sq. ab ima pag. ώ — 
αμαρτωλών : vide ibid. lin. 26—23 ab ima pag. 63—64 εσθίεται — άνάστασιν (b : 
ήνθησεν — άνάστασιν) : in Panoplia Dogmatica Nicetas haec verba Ioanni Chryso-
stomo ,,Ιν τ η ερμηνεία τοΟ -πρώτου ψαλμού" attribuii ούδέν—· προκατήρξατο: cf. 
Greg. Nyss. Or. Cat. 37 P G 45, 93 Β 9—11 καθάπερ — μετεποίησε: ibid. Β 15 — 
C 4 65—81 δλον—εύρίσκεσθαι: cf. Eutych. patr. De Pasch, et de S S . Euchar. 3 
P G 86. 2, 2393 C 1 — D 9 

Y A P = a, W, R M D F = b 

57 άγιον om. V A B : hab. Panopl. Dogm. 58 τό pr. om. Bekk τό alt. om. D 
59 τό om. W D F Bekk τοΟ ante πάθους D F Bekk Panopl. Dogm. : om. rei. ot 
μέν ελεγον (ex b) Bekk 63 δέχεται VA του om. V 64 π ρ ό ς — μετατίθησιν post 
φησί ex b add. Β (propriis verbis) Bekk (cf. infra) 

58 είτε: είτε μην W b Panopl. 
Dogm. 59—64 καί ·— φησί: ol μέν ελεγον άφθαρτόν καί φήμασιν άπεχρώντο 
τοΟ πνευματορρήτορος Κυρίλλου φάσκουσιν ούτως (-(ν W) ,,εΐ δέ δεϊ τι καί των 
μυστικών είπεϊν, κλείομεν καί ήμεϊξ τάς Θύρας, έπιφοιτςί δέ καί έποπτάνεται (όπτάνεται 
D) πάλιν ήμΐν ό Χριστός, καί δίδωσι τών σαρκών αΰτοϋ άποθιγγάνειν. ομολογία γάρ 
τίς έστι καί άνάμνησις του τεθνδναι καί άναβιώναι δι ' ή μας τόν Κύριον ή τών θείων μυ-
στηρίων μετάληψις." καΐαύ „μερίζεται γάρ οίονεί π ω ; καί νϋνπαρ' ημών, είκαΐ άμερί-
στως εχει τό άγιον τοϋ Λόγου περίβλημα" καί ώς ,,δ αν τις μέρος δέξηται, δλονέκεϊνον 
δέχεται (είσδέχεται W) τόν παρά του θ ω μ δ ψηλαφηθέντα" (καί ώς έσθίεται μετά τήν 
άνάστασιν ex a add. W), καθώς ό χρυσούς τήν γλώτταν Ιωάννης πρός τοις έπομένοις φη-
σίν " ώ του θαύματος, ô âv δεξιά τού πατρός καθήμενος έν ταϊς χερσίν ήμών ευρίσκεται 
τών αμαρτωλών (καί ώς ô άν δέξηται μέρος, έκεΐνον δλον δέχη τόν παρά τοϋ Θωμδ 
ψηλαφηθέντα ex a add. W) καί πάλιν ,,ήνθησεν έν τ ω νόμφ, ηΟξησεν έν τοϊς προφή-
ταις, ώρίμασεν έν τ ω σταυρώ, έσθίεται μετά τήν άνάστασιν" καί πρός τούτοις ώς (ώς 
om. W) ουδέν ετερόν έστιν ή έκεϊνο τό σώμα, δ τοΰ θανάτου κρεϊττον έδείχθη καί της 
ζωής ήμών προκατήρξατο - ,,καθάπερ γάρ μικρά ζύμη, καθά φησιν ό άπόστολος, δλον 
τό φύραμα πρός έαυτήν έξομοιοΐ (καί Ισάζει add. Β Bekk), ούτω καί τό άθανατισθέν 
ύπό (ϋπό om. Bekk) τοϋ θεού σώμα έν τ ω ήμετέρω γενόμενον (σώματι add. Β Bekk) 
δλον πρός εαυτό μεταποιεί καί μετατίθησιν. ώς γάρ τ ω φθοροποιώ πρός τό ύγιαΐνον 
(Ογιάναι R ) άναμιχθέντι άπαν τό άνακραθέν συνηχρείωται, ούτω καί τό άθάνατον σώ-
μα έν τ ώ άναλαβόντι αυτό γενόμενον πρός τήν έαυτοϋ φύσιν τό πδν μετεποίησε." ταύ-
τα δή (δέ R ) τά τοϋ Νυσσαέων Γρηγορίου θεολογικώτατα βήματα W b (cf. Panopl. 
Dogm.) 64—65 κάκεΐνα δέ τών τοϋ λαμπτήρος της έκκλησίας Εύτυχίου προυτίθε-
σαν ετεροι (προυτίθεσαν ετεροι : προυτίθουν W) W b Bekk 

33* 
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oüv άπαν τό ôyiov σώμα καΐ τό τίμιον αίμα του Κυρίου δέχεται, καν εΐ 
μέρος τις τούτων δέξηται· μερίζεται γάρ άμερίστως èv απασι διά τήν 
?μμιξιν, καθώς καΐ σφραγΙς μία πάντα τά έκτυπώματα αυτής και μορ-
φώματα τοις μεταλαμβάνουσι μεταδίδωσι, καΐ μία μένει καί μετά τήν 

70 μετάδοσιν, ουκ ελαττουμένη ουδέ άλλοιουμένη προς τά μετέχοντα, καν 
ή τω άριθμφ πλείονα, ή καί ώς μία φωνή ύιτό τίνος προαχθεΐσα καί 
εις άέρα χεθεΐσα καί έν τω ταύτην προεμένω πδσα μένει καί έν τω άέρι 
γενομένη πδσα ταΐς άκοαϊς πάντων έναπετέθη, ουδενός πλεΐον ή Ιλαττον 
του έτέρου των άκουσάντων είσδεχομένου, άλλα δλη έστίν άδιαίρετος 

75 καί ολόκληρος παρά πδσι, καν μυρίοι τόν άριθμόν ή πλείους ώσιν οι 
άκούσαντες, καίτοι σώμα ύπάρχουσα· ουδέν | γαρ ετερόν έστι φωνή ή 
πεπληγμένος άήρ. μηδείς ουν άμφιβολίαν έχέτω, τό άφθαρτο ν μετά τήν 
μυστικήν ίερουργίαν καί τήν άγίαν άνάστασιν καί άθάνατον καί άγιον 
καί ζωοποιόν αίμα καί σώμα του Κυρίου τοις άντιτύποις έντιθέμενον 

80 δια τών ιερουργιών Ιλαττον τών προειρημένων παραδειγμάτων τάς 
οίκείας έναπομόργνυσθαι δυνάμεις, άλλ' όλον έν δλοις ευρίσκεσθαι". 
τών μέν οΰν ταϋτα προτεινομένων καί μαρτυρίας άλλας πλείστων 
διδασκάλων της έκκλησίας παραγόντων, τών δ ' έκ της έτέρας μερίδος 
φασκόντων μή καί άναστάσεως όμολογίαν, άλλά Θυσίαν μόνην τό 

85 τελούμενον είναι, καί φθαρτόν ακολούθως καί άνουν καί άψυχο ν, μηδέ 
τόν τη μεταλήψει προσιόντα δλον δέχεσθαι τόν Χριστόν άλλά μέρος 
ώς καί μέρους μεταλαμβάνοντα· ,,εί γάρ ήν", φησίν, ,,άφθαρτον καί 
εννουν καί 2μψυχον, ήν αν καί άναφές καί άθέατον, μηδ' όδοϋσι κειρό-

87 φησίν : quis ? 

V A P = a, W , R M D F = b 

66 άπαν τό άγιον W b : τό άγιον άπαν V B : τό δπαν άγιον A P B e k k τοΰ Κυρίου 
om. V A : Χριστού Panopl. Dogm. 67 τι V B μερίζονται V 68 αύτη; om. 
V A P 70 ούδέ άλλοιουμένη om. V : hab. Β 71 προσαχθείσα A P : πραχθεϊσα R 
72 eis — καί alt . om. R 73 απάντων Ρ 75 μύριοι V A W 79 καί σώμα om. 
B e k k άντιθέμενον Ρ 82 πλείστα; B e k k 83 παραγαγόντων B e k k μοίρα; 
B e k k 84 μόνον Μ 88 αν om. Α 

71 ή ώ ; καί b 73 πλέον b 79 σώμα καί αίμα b 8 2 — 8 4 τών 
— φασκόντων : οΐ μέν ούν ταύτα προύτεινον (προέτεινον W R : προέτειναν Μ) καί μαρτυ-
ρία; άλλα; πλείστων (πλείστα; Μ) διδασκάλων τ η ; έκκλησίας παρήγον, ol δ* έκ (δ ' έκ: 
δέ W ) τ ή ; έτέρα; (ήμετέρα; R ) μερίδο; τολμηρώ; εφασκον W b 86 τόν Χριστόν: τό 
σώμα Χριστού b 
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μενον και άληθόμενον, οΰδ' έν τω τμδσθαι μηδαμώς δυσχεραϊνον καί 
όδυνώμενον, έπεί καί ώς εΐ τών σωμάτων | ήθέτουν τήν εγερσιν", 90 
έφασκον (είδεϊεν δ' αν όπως) έκεϊνοι έσεΐσθαι ήμδς μετά τήν άνάστασιν 
άφη τε καί όράσει καί σχήματι άνθρωπείω μηδαμώς ύττοττίπτοντας, 
αλλά κατά τάς ασωμάτους σκιάς άΐσσοντας, καί τήν διά των κεκλεισμέ-
νων Θυρών είσέλευσιν του Κυρίου μή Θαϋμα ίσχυρίζοντο εΤναι, άλλά τι 
προσφυές καί έφάρμοστον τοις άνισταμένοις εκ των νεκρών, τοιούτον 95 
μεν έν τοις γραφεϊσιν ουκ έστιν όλως εύρεΐν ουδέν, καταδρομήν δέ τίνων ι 
αναιδή καί άμάρτυρον, ώς οία λεγόντων έξ αυτής ένώσεως καί κοινω-
νίας ήφθαρτίσθαι τόν κυριακόν άνθρωπο ν καί άναλυθήναι είς θεότητα, 
καί διά τοί/το φρονούντων καί τό μεταλαμβανόμενον άφθαρτον. 

9 3 — 9 4 τήν — Κυρίου : cf. J o h . 20, 19 95 b ός — ύττηγάγετο : cf. Gen. 3, 1 sqq. 
άναστάντες — με: Ps. 34, 11 

V A P = a, W (usque ad 93 άίσσοντας) R M D F = b, (Panopl. Dogm. usque ad 4 
άφθαρτον) 

90 έπεί : καίπερ τοΰ θύτου καί θύματος λέγοντος ,,ό τ ρ ώ γ ω ν με ζήσεται, καθώς άπέστει-
λέ με ό πατήρ, κάγώ ζώ δια τόν πατέρα, άλλα δή W (lect. cod. W cum ea versionis b 
coniunxit B ) 91 δ ' om. V καί post αν add. R 92 ύττοπίπτοντες W 93 
άίσσοντας W : -es W s 94 Ισχυρίζονται V : -ντα A : -ντες B e k k τ ι : τε R 1 
όλως om. Y A τίνων: τίνα A P B e k k 2 οία λεγόντων: διαλεγόντων R : 
λεγόντων Μ 4 φρονοΰντες Ρ B e k k 

89—90 καί όδυνώμενον, έπεί : μηδέ μήν όδυνώμενον, ώς είπερ έθελοκάκως τόν άγνο-
οϋντα έσχηματίζοντο έτέραν είναι (είναι έτέραν Μ) τήν προληπτικήν καί μυστικήν 
νέκρωσιν καί άνάστασιν παρά τήν πραγματικήν ταφήν τε (τε τ α φ ή v R ) καί άναβίωσιν, 
καν Ισοδυναμώσιν άμφότεραι (άμφότερα R M ) · καί ώς ή μέν άσνμβατεί τό παράπαν τοις 
σωματικώς (-κοϊς RM) ένεργουμένοις καί όρωμένοις, ώσπερ ή έν τ ω λουτρω της παλιγ-
γενεσία; καθ' ομοίωμα του θανάτου Χριστού ταφή καί άνάδυσις, καί ή των θείων 
μυστηρίων ένέργεια εύχή πρός θεόν καί χάριτος Ουρανίας (ούρανίου Μ) έπικλήσει καί 
έπελεύσει πληρούμεναι, ή δέ μηδέν έχουσα μυστηριώδες οποία τίς έστιν όρδται καί τοις 
όφθαλμοϊς πρόκειται, άλλά δή b 91 Ιφασκον: άπεφαίνοντο b 94 Κυρίου: Χριστού b 
95 τ ω ν om. b άγνοία ή άνοία τήν καθωμιλημένην δόξαν παρατρέχοντες (παρέχον-
τες R ) , ήτις φησί (φασί RM) σώμα διά σώματος μή χωρεϊν post νεκρών add. b 9 5 — 1 
τοιούτον — ουδέν : έν μέν ούν τοϊς (τοις om. Μ) γραφεϊσιν ουδέν έστιν όλως εύρεΐν 
διακρίνουν τ ά (διακρ. τ α : διευκρινοΰντα RM) τοΰ δόγματος, όποίως (όποια RM) δή 
καί λελάληται b 4 τινές δέ τ ω ν της φθαρτοδοξίας ταύτης διαλόγους ξυθέμενοι 
σαθράς τινας προτάσεις προυβάλλοντο (-βάλοντο R D a c F ) παρά τοΰ δήθεν άντιθέτου 
μέρους προτεινομένας (-ναμένας R ) , αύτοί πλασάμενοι ταύτας, όθεν καί μάλα εύμαρώς 
άναλύοντες τήν οίκείαν έπικρατύνειν ώοντο δόξαν · τού Πονηρού καί τούτο είσήγημα, 
δς κατεψευσμένα ψιθυρίσας ές ούς τ η προμήτορι ώς άπαλωτέραν αύτήν ύπηγάγετο . 
άλλά πρός μέν τήν τοιαύτην πονηράν μεθοδείαν έκεϊνα τά Δαυιτικά τις ύποφθέγξαιτο άν 
,,άναστάντες μοι μάρτυρες άδικοι, δ ούκ έγίνωσκον ήρώτων με" post άφθαρτον add. b 
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5 "Ο γε μην βασιλεύς τ η κρείττονι προστεθείς δόξη τταραγέγονεν, 
ώς εφην, ês τά Κύψελλα και τό συναθροισθέν έκεϊσε παρειληφώς στρά-
τευμα άνεισιν εις 'Ορεστιάδα, ενθα και πλείστας ημέρας ένδιατρίψας 
αμηχανία συνείληπτο, τον μέν άποστάτην όρων δυσμαχώτατον, τό δέ 
συνόν αύτώ στράτευμα αντιθέτως εχον καί προς μόνην εκθνήσκον τήν 

ίο των πολεμίων ένήχησιν. τοις δέ πολλοίς καί όνομα χλευαζόμενον ή 
βασίλειος έκεϊσε συνελογίζετο άφιξις και υπετίθουν παλίσσυτον φέ-
ρεσθαι ώς αίσχους έμπιμπλάμενον έν τ ω παρεΐναι καί μηδέν τι μηδαμώς 
χρηστόν κατορΘοΟν καί τον βάρβαρον μάλλον εν τ ω ΰποοπέλλεσθαι 
προσεπαίροντα εις θρασύτητα, ό δέ τό των | πραγμάτων ccypiov καί 

15 δυσπρόσιτον, ώς ό καιρός έδίδου, περιποππύζων καί διασαίνων τους 
αύτω οΐκειοτάτους βιβλιοφόρους επεμπε προς Άλέξιον, ες ξυμβάσεις 
αυτόν προσκαλούμενος, εστι δ ' δπη καί δολοφονίας έφρόντιζε, μηδέ 
του πολέμου παντάπασι μεθιστάμενος. 

Τ ω τοι καί τήν στρατιάν άναλαβών καί τήν Φιλίππου έπαρχίαν 
20 καταλαβών περί τό φρούριον στρατοπεδεύεται τόν Στενίμαχον, είς 

δ πολλοί των βαρβάρων συνέφυγον, καί διειληφώς αύτό τοις στρατεύ-
μασιν έξεϊλέ τε κατά κράτος καί τούς ένόντας ήνδραποδίσατο. ό δ ' 
αποστάτης άφικέσθαι μέν ες βασιλέα ουδαμώς συνετίθετο, άλλα μηδ' 
αν έτέρως σπείσασθαι διετείνετο, εί μή χωρών καί πόλεων εγγράφως 

25 αΰτω βασιλεύς ύπεκσταίη, όπόσας αυτός έχειρώσατο, καί τήν κατηγ-
γυημένην αύτω Θεοδώραν μετά των άρχικών έκπέμψειε παρασήμων. 

5 προστεθείς : ca. mens. Maium a. 1200 

22—33 b μετά — διαστρέψης: Ps. 1 7 , 2 7 

V A P = a, R M D F = b 

5 Τόμος γ ' ante Ό praem D m « 
6 έκεΐθεν M 7 ές D πλείους cum b ser. AP Bekk : πολλά; Β 11 έκεΐθεν 
άνελογίζετο AP Bekk 11—12 καί—παρεΐναι om. Bekk ύπετίθετο Ρ 12 
έμπιπλ. V P âv τω παρεΐναι om. Ρ 13 κατορθοΰντα Vp° 14 προσεπαίρεσθαι 
Bekk 15 παντοίος έγΙνετο καί post διασαίνων (ex b) add. Bekk 16 οίκει-
οτέρους V P συμβάσεις Bekk 17 προκαλούμενος AP 19—20 καί alt. — 
καταλαβών om. V 22 ένιόντας R : συνόντας M 23 βασιλείαν A 26 μετά 
om. AP μετ' άρχικών V 

5 Ό δέ γε βασιλεύς τ η κρείττονι προσθέμενος δόξη b 6 Ιφημεν b στράτευμα 
παρειληφώς b 6 είς b 7 πλείους b 10—14 τοις—θρασύτητα om. b 1 4 ό δ έ : 
πλήν b 15—18 τούς — μεθιστάμενος: παντοίος έγίνετο καί τόν άποστάτην 'Αλέξιον 
ές ξυμβάσεις προσκαλούμενος ή ν ώς ώκειωμένον αύτφ κατ' άγχιστείαν, μηδέ τού πολέ-
μου παντάπασιν αμελών b 22—-33 ό — δεσμοΐς : μετά βραχύ δέ 
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Των δέ συνθηκών όψέ ποτε και των όρκων τετελεσμένων, ώς ήτεϊτο 
'Αλέξιος, βουλεύεται τι μετέπειτα βασιλεύς, ούκ οίδα εΐ στρατηγοϊς καί 
βασιλεΟσιν άρμόδιον, ούς παρά παν ετερον τό εύορκεΐν τιθέναι περί 
πλείστου χρεών τον yàp 'Αλέξιον θείων ακουσμάτων άττοστολαϊς 30 
διά του πρεσβυτέρου τών γαμβρών 'Αλεξίου προς έαυτόν έφελκυσά-
μενος μετά τήν τών όρκων, ώς εφην, συμπλήρωσιν συνειληφώς | είχεν 
εν δεσμοΐς. κάκ τούδε τών τε πόλεων καί φρουρίων οπτονητί περι-
γίνεται, ών ήρχεν 'Αλέξιος, καί τον άδελφόν αυτού Μίτο ν φυγάδα 
τίθησι. καί τοιαύτα δράσας επάνεισιν ες Βυζάντιον. 35 

Ευρίσκει δέ καί τήν σύνευνον Εύφροσύνην μή πάντη τήν οίκουρίαν 
άσπασαμένην, άλλά κατά στασιωτών καί δημοκόπων κάκείνην άνδρι-
σαμένην καί ώς μίτον ΤΤηνελόπειον άναλύσασαν τά παρά τίνος Κοντο-
στεφάνου έξυφανθέντα συστρέμματα. ήν δ' αν ουκ άποσπούδαστα 
ταύτα, ούδέ του άγασθαι πόρρωθεν, ώς υπό γυναικός κατορθούμενα, 40 
εΐπερ ήδεσαν μέτρα καί δροις ύπήγοντο · νϋν δέ τό άγαν τυφομανές καί 
πολυσπερχές της δεσποίνης καί τό δοκούν ίσως δεόντως άκριβωθήναι 
ήχρείου τε καί διέφθειρεν ώς νέφεσιν ήλιος τοις επιγινομένοις άπευκταί-
οις άφαυρούμενα. τραπομένη γάρ ες προγνώσεις τών εσομένων άρρη-
τουργίαις καί μαντείαις προσέκειτο καί πολλά τών άθεμίτων είργάζετο, 45 
ώστε καί του Καλυδωνίου συός τό ρύγχος άπέτεμεν, δς εν τω ίππικώ 
χαλκούς ιστάμενος φρίσσει τήν λοφιάν καί χωρεί χαυλιόδους προς 
λέοντα, καί τόν καλλίνικον 'Ηρακλήν, τών Λυσιμάχου έργων τό κάλ-
λιστον όντα, χειρί βαλόντα τήν κεφαλήν της λε|οντής ύπεστρωμένης 
κοφίνω καί τάς ΐδίας τύχας όλοφυρόμενον, πολλαΐς κατά νώτου ξδναι 50 
διενοεΐτο. 

27 συνθηκών: ca. mens. lui. eiusdem anni 35 έπάνεισιν: ante mens. Aug. 48 
Λυσιμάχου: errat auctor; statua illa Lysippi opus erat 

38 ώς — Πηνελόπειον : cf. Horn, β 94 sqq. 

VAP = a, RMDF = b 

28 καί post εί (âàv) add. VB 30 άκουσμάτων: είκασμάτων V 31 
έλκυσάμενος V 32 τών om. Α ώς Ιφην om. Y 33 τήν — έπενεγκών post 
δεσμοΐς (ex b) add. Bekk 34 ήρχεν : είχεν F μΐτην M : Μίτον D F B 35 ές 
τό Βυζ. AP Bekk 37 άσπασαμένη RM στασιοωτών F : στασιαστών Bekk 
άνδρισαμένην κάκείνην V: καί ταύτην άνδρισαμένην Β 38 μΐτην Μ: μίτον D 39 
άσττούδαστα PD Bekk 44 άφαυρούμενον V έσομένων : γινομένων AP Bekk 46 
ρύγχος : σύγχος ΑΡ 48 τών : του Bekk Ιργον τό κάλλιστον V : τό κάλλιστον έργον Β 

(30—33) καί αυτόν τόν 'Αλέξιον μεθ' όρκου καί άπατης συνείληφε τήν ,,μετά όσιου 
όσιος ?ση (αίσιος αΐση F) καί μετά στρεβλού διάστρεψες (-ψεις DF)" Δαυιτικήν φωνήν 
οϋχ ώςίρρέθη έπηνεκώς (έπηνεγκώς F: έπηνέσχετο Μ: έπενεγκών Bekk) b 33 τε 
om. b 35 τίθησι : δείκνυσι b δράσας : κατωρθωκώς b 41—44 νϋν δέ τό άγαν 
άρχικόν (άρχ. άγαν D) καί τό βούλεσθαι τώ βασιλεΐ έπίσης τήν τών κοινών μετιέναι 
κάκείνην διοίκησιν καί σχεδόν τοις όλοις έπιστατεΐν καί τό δοκούν δεόντως άκριβω-
θηναι έπεσκότει ώς άχλύς ήλιον b 44 — 620,69 τραπομένη — άμπεχόμενος om. b 
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Ήράκλεις του ατοπήματος καί ircnral τών έπί σοι τολμωμένων, 
ήρως όλκιμε, μεγαλόθυμε. τίς σοι ΕϋρυσΘεύς τοιούτον πώποτε πρού-
θηκεν άεθλον; ή τίς 'Ομφάλη, έττίτριμμα ερώτων καί κακότεχνον yúvaiov, 

55 ούτως υπερηφάνως σοι προσενήνεκται; 
Ού ταύτα δε μόνον άναιδώς διεπράττετο, άλλά καί άλλων ανδρει-

κέλων άφήρει μόρια καί σφυρών καταφοραϊς έκαρατόμει ετερα. τό δέ 
της πόλεως πλήθος τί μεν έπί τούτοις δυσχεραΐνον άπρεπές ούκ έφθέγ-
γετο, ποίαις δέ ούκ έπλυνε τήν ταϋτα πράσσουσαν ύβρεσιν; ένιοι δέ 

βο των αγοραίων καί τα μιμηλά των πτηνών καί δσα ή φύσις έστόμωσε 
προς μουσουργίαν άεί μίαν υποβάλλοντες μάθησιν, καί ταύτην κοινό-
λεκτον, άδει ν έπι στενωπών καί τριόδων „πολιτική τό δίκαιον" έξεπαί-
δευσαν. ή δ' αύτή καί δοράν χρυσόπαστον έγχείριον έχουσα διεσχισμέ-
νην ές δάκτυλα κυνηγέτην άνεΐχεν όρνιθα καί έξιοϋσα προς θήραν 

65 έπέκλωζέ τε καί έπεθώϋζε καί τούς περί τήν θεραπείαν τούτων καί 
κομιδήν ίκανούς είχεν έφεπομένους. 

Ού πολύς δ' ό εν μέσω καιρός, καί Καϊχοσρόης ό του | 'Ικονίου 
σατράπης άπαντα προς βασιλέα, κυρβασίαν έπί κεφαλής έχων και 
στολήν διηνθισμένην χρυσω άμπεχόμενος. άλλά μικρόν τ ι περί του 

70 γένους του Πέρσου τοϋδε τό λέγειν διαλαβόν τής τών έξής Ιστορίας 
αύθις άψοιτο. 

Τω Ίκονιεϊ Κλιτζασθλάν, δς έν τοις άνω χρόνοις ήδυνήθη τά μέγιστα 
κάπί πολλοίς άντετάξατο τω βασιλεϊ Μανουήλ καί νίκαις διοπτολεμών 
έστεφάνωτο, πλείους γεγόνασιν υίεΐς. Άμάσειαν ούν καί "Αγκυραν 

75 πόλεις Πόντικας εύδαίμονας τω Μασούτ άπεκλήρωσε, Μελιτηνήν δέ 

53 τίζ — άεθλου : cf. Horn, θ 362 sq. ; Τ 132 sq. ; Apollod. Bibl. 5, 1 sqq. 54 τ ί ; — 
προσενήνεκται: cf. Lucían. Dial. Deor. 13, 2 62 πολιτική τό δίκαιον: fort, alludit 
ad Is. 1, 21, cf. Grabler ad loc. Vide autem etiam Ch. Diehl, Choses et gens de 
Byzance, Paris 1926, p. 223; L. Oeconomos, Remarques sur trois passages de trois 
historiens grecs du moyên-âge, Byzantion 20 (1950) p. 179 sq. 

VAP = a, R M D F = b 

53 άλκιμε καί μεγαλόθυμε Bekk 55 ούτω σοι υπερηφάνως Bekk 56 άνεικέλων AP 
57 μετά βαρέων κατά κεφαλή? κρούων συνέτριβε Β καταφοραϊζ : καρατομαΐζ ΑΡ 
Bekk 58 έττί τούτοι? τί μέν AP Bekk 59 δ ' ούκ Bekk έπέπλυυε Bekk 
καινόλεκτον V 64 δάκτυλου Ρ Bekk : abbrev. Α κυνηγέτιν Ρ : κυνητίναν Bekk 
άνεΐχεν : είχεν P a c Bekk 70 της τώυ: τώυ της F τώυ : τοΤς D 72 Κλιζασθάν 
Ρ : ΚλιτζασΦλδν RM 73 πολλού Α δια πολέμων V 74 έστεφάνωται AP Bekk 
74—75 "Αγκυραν καί Δορύλεον (Δορύλαιον Bekk) καί πόλεις άλλα? Ποντικά? Ρ Bekk 

69—70 τού —τούδε: τών êv ΤΤέρσαΐξ b 71 άπτοιτο (δποιτο RM) b 73—74 
καί — έστεφάνωτο om. b 74 μέν post Άμάσειαν add. b Bekk 75 Ποντικά; 
καί εύδαΐμονσ? b 
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καΐ σύν Καισαρεία Κολώνειαν ό ΚοπιάtTvos διεϊπεν Άμινσόν δέ καΐ 
Δόκειαν και παραλούς πόλεις έτέρας ό 'Ρουκνατΐνος παρείληφεν είς 
άρχήν· Καϊχοσρόης δέ δδε ήγεμόνευεν Ικονίου Λυκαονίας τε καί Παμφυ-
λίας προΐστατο καί όσα παρατείνει ές αυτό τό Κοτυάειον. 

Ώς ούν ό Κοτπατΐνος του ζην παραλέλυτο, περί της σατραπείας 80 
τοϋδε διαμιλλωνται δ τε της Δοκείας κρατών 'Ρουκνατίνος καί ό κα-
τάρχων της Αγκύρας Μασούτ. άτερος τοίνυν αυτών ό 'Ρουκνατινος 
τον άντιτρέχοντα υποφθάσας κασίγνητον τό νϊκος ήρατο, δεξιωτέραν 
φύσιν λαχών καί πολεμοχαρής διαφερόντως δεικνύμενος. άμέλει καί 
μείζονος εύμοιρήσας ό 'Ρουκνατϊνος έντεϋθεν δυνάμεως τον μέν Μα- 85 
σούτ, Οπενδόντα καί φίλα οί φρονεϊν συνθέμενον, μέρος της τοπαρχίας 
άφελόμενος της λοιπής χώρας ώς πρώην διαφήκε προΐστασθαι, τ ω δέ γε 
Καϊχοσρόη | μάλα έμμανώς επεφύη, παλαιόν υποτύφων 'Ικονίου έρωτα 
ώς άρχείου πατρφου, καί τούτον ώς μητρόθενΧριστιανόνμυσαττόμενος. 
πέμπων ούν ύπεκστήναί οί παρήνει του 'Ικονίου καί της δλης άπαρεΐν 90 
δυναστείας, εϊγε βούλοιτο εύ μέν πράξειν αυτός, τάς δέ πόλεις καί κατ ' 
άνδρα καί κατ ' έθνος άπειράτους μεΤναι των έκ του πολέμου δεινών· 
ούτω κεκομπασμένος ή ν καί άνυπέρβλητος τον τύφο ν ό βάρβαρος καί 
την όφρύν ΰπερνέφελος και ώς ίός πολύφθορος κατά πλείστον διαχεό-
μενός τε και διασκιδνάμενος. 95 

Πρόσεισι τοίνυν Καϊχοσρόης τ ω βασιλεϊ εκεχειρίας γενομένης, τον ι 
έαυτοΟ τοκέα κατά τοϋτο έζηλωκώς, έπεί κάκεϊνος τούς άφ' αίματος 
άδικών καί ύ π ' αύτών άδικούμενος μετά τήν του φύσαντος έκεινον 
Μασούτ άποβίωσιν ώς εις όγκυραν ίεράν καί χείρα στερεά ν δυναμένη ν 
ύπολαβεϊν τον αυτοκράτορα προσέβλεψε Μανουήλ. άλλ' εκείνος μέν 5 
ού κατόπιν έλήλυθε των έλπίδων, μδλλον μέν ούν καί ύπέρ δόκησιν 

4 άγκυραν Ιεράν: cf. Diogen. 5, 29 

VAP = a, RMDF = b 

76 ή νΟν Τάξ. λέγεται (ex b) add. Ρ Κοτττατίνης V : Κοπτατϊνοξ D: Κοππατϊνο; 
constanter Bekk Άμινσόν V: Άμυνσόν R: Άμισόν F 77 καί om. R 'Ρου-
Kporrïvos constanter VAP Bekk (sed vide infra p. 528, 3) 78 όδε: ώδε A 79 
Κοττυάειον VAP 80 Κοτπατίνης V: Κοτττατϊνοζ D τταρελέλυτο Bekk 81 
τοΰδε: τούτου DF Δουκεία; Μ 83 κασίγνητον om. VA 86 ot καί φίλα 
Bekk: οί καί φίλα ol R 87 άφήκε VB 88 Καισχορόη R 88 εύμανώς MF 
89 άρχαΐου Bekk 91 μέν: μάλα Bekk καί om. Bekk 92 άπειράτως AP 
94—95 διασκιδνάμενόΐ τε καί διαχεόμενο; Bekk 4 στερεάν χείρα Bekk 

76 ή νΟν Τάξαρα λέγεται post Κολώνειαν add. b Bekk 77 παράλους om. b 78 
δδε: οΐι πρό βραχέο; έμνήσθημεν b Bekk 79 προΐστατο om. b αΟτό τό om. b 
85 ό—έντεΟθεν om. b 86—87 μέρο;— άφελόμενοζ om. b 87 λοιπής: σφετέρας 
RMD: προτέρα* F 89—95 καί—διασκιδνάμευος om. b 1—20 'Εκεχειρία; 
ούν άμφοτέροΐξ έκ των πολέμων γενομένη? πρόσεισι Καιχοσρόης (Καισχορόηζ F) τω 
βασιλεϊ 
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άβραις αύταϊς έντετύχηκε, Καϊχοσρόης δέ βραχέα άττα φιλοφρονηθείς 
καί τώυ εν νώ οΰδ' δσον ειπείν ενδεέστερα, μήτε σύναρσιν εύρηκώς της 
προς τον κασίγνητον άντιτάξεως έπανέκαμψεν οϊκαδε. 

10 Άλλ' ούκ έφθη καθαρώς είσιών το Ίκόνιον, καί του 'Ρουκνατίνου 
κατ' αύτοΟ ετπόντος της τε αρχής έκσφαιρίζεται καί φυγάς είς Άρμενίαν 
παρά Λεβούνη γίνεται, τά δ' έπί τούτοις ούκ αμυδρά μεν τά τής εκεί 
παραδοχής του άνθρώ|ττου, επαγωγά δέ μάλλον καί άλλως χαρίεντα, 
ει καί ξυνέβη σφας πολλάκις κατ' αλλήλων έξενεγκεΐν πόλεμον, έπεί καί 

15 φιλοϋσιν άνθρωποι μή μόνον τό συγγενές καί όμόπιστον πάσχον 
κακώς, αλλά πως καί τό άλλόγλωττον καί φανέν πολλάκις πολέμιον 
προσιόν καί προσπϊπτον φιλανθρωπίας καταξιοϋν · τά δέ γε τής άμύνης 
καί τής καταγωγής ές την προτέραν ήγεμονίαν ολοσχερώς ό Λεβούνης 
άπείπατο, 'Ρουκνατίνω σπείσασθαι φάσκων καί μηδέ την σύναρσιν 

20 έχειν όραν άναίμακτον. 
Δια ταΟτα τοίνυν ές βασιλέα Καϊχοσρόης μετακεχώρηκε πάλιν, 

συλλήψεσθαί οί προς την άνάρρυσιν τής άρχής οπωσδήποτε φαντα-
ζόμενος. τών δέ κατά σκοπόν αύθις διαμαρτών 'Ρωμαίοις συνήν, μή 
πάνυ μεταλαγχάνων θεραπείας τω γένει έπεοικυίας. 

25 Τώ δ' εφεξής έτει μετά Κομάνων έξιόντες πάλιν οι Βλάχοι και τά 
κράτιστα τής χώρας κείραντες άσινεΐς έπανέλυσαν. τάχα δ' αν καί ταϊς 
χερσαίαις πύλαις τής βασιλίδος προσήγγισαν έπ' αυτήν τραπόμενοι, 
εί μή τό χριστιανικώτατον γένος οί 'Ρώς και οί τούτων αρχικώς προ-
εδρεύοντες, τοΟτο μέν κατ' αύθαίρετον όρμήν κινηθέντες, τοΟτο δέ ταϊς 

30 του άρχιποίμενος αυτών λιταΐς υπενδόντες, άξιάγαστον οίον τό πρό-
θυμον έπί τοις 'Ρωμαίων έπεδείξαντο πράγμασι, ταΐς του έτους πολλάκις 
άπαγωγαις καί ταΐς άποδόσεσι τούτων είς εθνη τά μή χριστώνυμα 
δυσχε|ράναντες. δθεν καί διά ταχέων παρασκευασάμενος ό τής Γαλίτζης 

25 τω δ'έφεξήςέτει : a die 1 mens. Sept. a. 1200 usque ad diem 31 mens. Aug. a. 1201 ( ?) 

VAP = a, R M D F = b 

7 αύται; om. V 13 έπαγωγαΐ χαρίενται Ρ 15 όμόπιστον: όμόφυλον 
Bekk 16 καί alt . : oü AP Bekk 21 Καϊσχοσρόης V F 25 έπεξιόντεςπάλιν 
Bekk 28 ol * Ρώς γένος AP Bekk 31 καί διά τόν του Χριστού λαόν τόν κακώς 
υπό τών βαρβάρων πάσχοντα post πράγμασι add. Β Bekk ταίς om. AP 32 
έπαγωγαΐς Ρ 33 Γαλίτζας Α : Καλίτζης Bekk 

(7—20) καί φιλοφρονηθεί; έπάνεισιν αύθις είς Ίκόνιον. τοϋτο δέ καί ό ΜασοΟτ ές έπειτα 
πεποιήκει. 'Αλλ' οϋπω καθαρώς είσήει τό Ίκόνιον Καιχοσρόης, καί του 'Ρουκνατίνου 
κατ' αύτοΟ έκστρατεύσαντος τη ; τε άρχής έκσφαιρίζεται καί φυγάς είς (ές D F ) Άρμε-
νίαν παρά Λεβούνην γίνεται, b 21—24 κάκεΐθεν μεταχωρεϊ πάλιν (πάλιν μετα-
χωρεΐ Μ) ές (είς R) βασιλέα καί 'Ρωμαίοις συνήν b 25 τώ 5 ' έξής b 25—26 
καί—κείραντες om. b 26—33 τάχα — δυσχεράναντες: τάχα δ ' αν ου διέλιπον 
καθ' ημών έπιόντες, εί μή τό χριστιανικώτατον γένος οί 'Ρώς καί οί τούτων άρχικώς 
προεδρεύοντες ύποθημοσύναις του κατά Πνεύμα σφών άρχιποίμενος άξιάγαστον οίον 
τό πρόθυμον έπί τοις 'Ρωμαϊκοΐς έπεδείξαντο πράγμασιν b 33 καί om. b 
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ήγεμών 'Ρωμανός α γ α θ ή ν τε καί πολλή ν ήθροικώς στρατιάν κατά 
Κομάνων έξώρμησε καί τήν γήν αυτών κατά πολλήν εύπέτειαν επιών 35 
εφθειρε καί ήφάνισε. καί τούτο φιλοφρόνως είς καύχημα και μεγαλω-
σύνην της των Χριστιανών άμωμήτου πίστεως πολλάκις διαπραξά-
μενος, ής καί το βραχύτατον καί δσον κόκκος σινάπεως μεθίστησιν όρη 
καί μετατίθησι, τάς τών Κομάνων εφόδους εστησε καί τοις ανήκεστα 
πάσχουσι 'Ρωμαίοις ανακωχή ν ¿βράβευσε τοΰ κακοΰ, άνυπονόητος 40 
άρωγή καί άσυλλόγιστος συνασπισμός καί φάλαγξ ώς ειπείν θεοσύλ-
λεκτος εθνει όμοπίστω φανείς. 

Πλήν ουδέ τά κατά τους Ταυροσκύθας τούτους ό τότε χρόνος παρ-
έδραμεν άστασίαστα, κατά δ' ομοφύλου σφαγής τό ξίφος έβαψαν δ τε 
'Ρωμανός ούτος καί ό διέπων τό Κίαβα 'Ρούρικας· νίκη ν δ' ό 'Ρωμανός 45 
άπενεγκάμενος, (Ρωμαλέος ών τό σώμα καί τάς χείρας δραστήριος, 
πολλούς καί τότε τών Κομάνων κατέστρωσεν, οι συνεφήψαντο της 
μάχης τ ω 'Ρούρικα, κρατίστη καί γενναιοτάτη φάλαγξ περί αυτόν 
δρώμενοι. 

Άλλα χρεών μηδέ τοϋτο παρελθεϊν άνιστόρητον. ήν τις κολλυ- 50 
βιστής, Καλομόδιος τήν προσηγορίαν. ούτος χρήμασιν εβεβρίθει 
πολλοίς, άργαλέας καί δολιχάς εκδημίας κατ' εμπορίαν πολλάκις στει-
λάμενος, κερδαλεόφρων άνθρωπος, άμέλει καί συγκαθεύδων τ ω φασκω-
λίω καί πρίζων τό κύμινον | καί πάντα τιθείς του χρηματίζεσθαι δεύτερα 
δέδωκε καθ' έαυτοϋ πολλάκις λαβάς τοις χρυσοθήραις άρχουσιν άνθρώ- 55 
πων είναι ρυηφενέστατος καί ώς κήπος Άλκινόειος καί της ώρας τό 
άκαρές ούκ δχνην τρέφειν έπ' οχνη συκόν τ ' επί σύκω παρέχειν, χρυσόν 
δέ φέρει ν έπί χρυσώ, επί δ' άργυρίω φύει ν άργύριον. ό δέ φυτόν άντι-
κρυς γνώσεως ή ν, ώςέν 'Εδέμ πεφυτευμένον τη άγορδ καί τοις της πόλεως 
στενωποΐς. 60 

38 δσον — δρη : cf. Mat. 17, 20 52 άργαλέαςκαί δολιχάς: alludit ad Horn, δ 393 
54 πρίζων τό κύμινον : cf. κυμινοπρίστης Aristot. Eth. 6 1 p . 1121 b 27 56—57 
ώς—παρέχειν: cf. Horn, η 120 sq. 58—59 φυτόν—πεφυτευμένον: cf. Gen. 2,9 

V A P = a , R M D F = b 

36 καί ήφάνισε om. VA 38 κόκκον V 39 τά μετέωρα post μετατίθησι 
add. Ρ Bekk 44 εβαψεν Bekk 47 κατέτρωσεν AP Bekk 50 παρελθεΐν : 
παριδείν Bekk κολυβιστής VFP« Ν: κολυμβιτής R : κολυμβιστής MDF a c : κολυμ-
βητής Κ 52 πολλοίς άργαλέοις, D πολλάκις om. VA: πολλαχή Ρ Bekk: πλει-
στάκις D 54 πρίζων : πρίθων codd. : corr. Grabler i. 1. 56 ρυηφανέστατος 
PM 57 τρέφων VAP Bekk σύκον έπί σύκον RD παρέχειν om. VA: 
παρέχει M 58 έπί pr. om. R άργύρω R : αργυρίων D 

34—35 κατά — αυτών: καί τήν γήν τών Κομάνων b 37 πλειστάκις b 39—40 καί 
alt. — κακού om. b 41 συνασπισμό; άσυλλόγιστος b 43—49 πλήν — δρώμενοι 
om. b 50 άλλα χρεών: χρεών δέ b 52 έκδημίας: όδούς b 55 πλειστάκις b 
τοις χρυσοθήραις λαβάς b άρχουσιν om. b 56—57 τό της ώρας άκαρές b 
58—59 γνώσεως άντικρυς b 
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Ούκοϋν καί ώς ή άνθη της όπώρας πάλαι τους γενάρχας έδουλα-
γώγησεν, ούτω καί του χρυσίου τότε τό πυρωπόν τους περί τον 
βασιλέα είχεν ες τρύγην έφελκυσάμενον. αλλ' άμα τω Καλομοδίω τάς 
χείρας έττέβαλου, καί άμα τήν πόλιν elç στάσιν άνέσεισαν, μεϊζόν τι τών 

65 προπατόρων πεπονθότες δυστύχημα· οί μεν γάρ του καρπού δρεψά-
μενοι καί μεταλαβόντες, μηδέ τήν λιχνείαν ές μόνην τήν δρασιν περι-
στήσαντες τ ή δίκη δικαίως Οττέττεσον, οί δέ μηδ' έμβλέψαι τοις χρήμασι 
φθάσαντες μάτην ήλέγχθησαν έγχανόντες καί δίψος Ταντάλειον εττα-
σχον. εχοντες yàp τήν πηγήν οΰκ είχον και πιεϊν εξ αυτής, άλλά συχνά-

νο κις ώρμηκότες άρύσασθαι εύρισκον το ύδωρ των οικείων χειρών άφαν-
τούμενον. οί γάρ άγοραϊοι εσπέρας μαθόντες τήν του Καλομοδίου 
κατάσχεσιν καί τό αίτιον αυτής έπιγνόντες κατά φατρίας δρ|θρου 
ήθροίσθησαν καί τόν του θεοϋ νεών είσιόντες καί τ ω πρώτω έποφθέντες 
άρχιερεΐ (ήν δέ ούτος ó Καματηρός Ιωάννης) περιστάντες μικροΟ καί 

75 διασπαν ήπείλουν καί κύμβαχον έκ τής έστίας κάτω βαλεΐν, εϊ μή όσα 
καί crúpiyyi τοις προς βασιλέα χρησάμενος γράμμασιν ώς πρόβατον 
άπολωλός καί άπόνομον τον Καλομόδιον αύτοις επανακαλέσεται. ό δέ 
μόλις καταστείλας του λεώ τόν θόρυβον τ ή των χειλέων περιψοφήσει 
καί τ ω λαμπρώς έπΐ τούτω παθαίνεσθαι έπανήγογεν αύτοΐς ώς άμνόν 

80 τόν ζητούμενον, μή τόν χρυσόν ώς δοράν άποσυρέντα παρά των 
συσχόντων αυτόν λυκιδών μηδέ λυμανθέντα τήν τρίχωσιν. 

Καί τό μέν ούτως άναιμωτί παρελήλυθεν, έξ αΐτίου τραγικού τε 
καί σκυθρωπού ές κωμικό ν κατέληξεν άκοάς διαχέον άθυρμα καί σχημα-
τίζον τόν κλαυσιγέλωτα· ού πολλαϊς δ ' ήμέραις ύστερον ετερον άν-

61 ώς — έδουλαγώγησεν: cf. Gen. 3, 6 68 δίψος Ταντάλειον : cf. Ps.-Plat. Axioch. 
371 e 76—77 πρόβατον άπολωλός: cf. Luc. 15, 4 sqq. 

VAP = a, R M D F = b 

61 ούκοϋν — έδουλαγώγησεν suppl. P m « καί cum b om. Ρ Bekk 
γενάρχας : άνάρχας A 62 καί : δή καί Ρ Bekk 62—63 TOUS — έφείλκυσεν 
uti b hab. Bekk 64 έττέβαλλον Bekk 65 ιτροττατόρων : προτέρων Bekk 67 
έττέπεσον M 68 ταλάντειον R : ταλάντιον M 70 Οδωρ: χρυσίον Ρ Bekk 
74 ούτος om. R 75 κάτω βαλεΐν: καταβαλείν V 76 βασιλέως Α χρησάμε-
VOS R 77 ή post άπολωλός add. Bekk 78 καταστείλας : καταστήσας VAP 
79 έπήγαγεν : έττάνεισιν Μ 81 λυδικών V 82 προελήλυθεν ΑΡ Bekk τεom. 
R 83—84 καί alt. — κλαυσιγέλωτα om. VA 

61 καί om. b 62 τότε om. b 62—63 τούς ΙτγΙ των βασιλείων χρυσώνων 
sis τήν έκείνου τρύγην έφείλκυσεν b Bekk 63—64 άλλα γαρ άμα οί τάς χείρας 
έπέβαλον b 68 δντικρυς post Ιπασχον add. b 70 ώρμηκότες: όρεκτιώντες b 
74—77 μικρού — έττανακαλέσεται : Ικέτευσαν όσα . . . χρησάμενον . . . αύτοΐς άνασώ-
σασθαι b 78—79 μόλις et τη — παθαίνεσβαι om. b 81 αύτόν λυκιδών om. b 
84—526, 33 ού — δεύτερον om. b 
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ερράγη κακόν, ο καί elç αιμάτων προύκοψεν εκχυσιν. Ιωάννης yáp 85 
τις, Λαγώς τό έπώνυμον, εκ βασιλέως εΐληφώς προΐστασθαι της του 
πραιτωρίου φρουράς, ήθελεν έαυτω τε καί τοις ττροστησαμένοις πορί-
ζειν ένθένδε χρήματα· (φευ της ρυπαροτάτης γνώμης· ού γάρ τι 
πλέον ό της ιστορίας νόμος ειπείν επιτρέπει μοι·) δθεν τάς ψυχικάς 
των φιλοθέων οίκειούμενος διαδόσεις, νυκτός άνίει φρουράς καί δεσμών 90 
τους επί κλεπτοσύ|νη διαβοήτους, οί δε λάθρα τάς οικίας διερευνώντες 
προσήγον εκείνω τά φώρια· καί άθλο ν ασεβείας εκ των σύλων τοις 
νυκτιλόχοις διαδιδούς τά λοιπά οίς οΰ δέον προσέφερε, τόν πιστόν 
ύπηρέτην ό θεώ το παν άπιστος εν τοΤς ατολμήτοις σχηματιζόμενος, 
τούτου δη πολλοί κατεϊπον ές βασιλέα ώς δρώντος ανόσια· ό δέ την 95 
διόρθωσιν έπαγγειλάμενος ώσπερ ού δυνάμενος άνεβάλετο. όθεν οΰδα- ι 
μώς επί τοις τολμωμένοις ΰποπτήσσων ήν ό Λαγώς, άλλ' ώς άνεύθυνον 
χειρίζων αρχήν άναίδην τά θεομισή διεπράττετο. 

Ενίοτε δέ των αγοραίων iva συνειληφώς, μετά τό πλήξαι πολλάς 
κατά νώτου τριχών ύποδικάσας κούρα, τό θερμότερον της πόλεως καί 5 
τ φ παθόντι όμότεχνον προς στασιασμόν άνερρίπισε. σύγχυσις ουν τήν 
πόλιν κατείληφε καί πλήθος χειρωνακτικόν οΰκ ολίγον ές τό πραιτώριον 
συλλεγέν θηρεύειν έπεβάλετο τόν Λαγών, ό δέ ύπέρ δασύποδα συντονία 
δρόμου χρησάμενος εκείθεν ήφάνισται. ό μέντοι λεώς καί ούτως έπισυρ-
ρέοντες ώρμων τόν Μέγαν είσιέναι Νεών καί βασιλέα ετερον άνειπεϊν. ίο 
προκαταληφθέντος δέ του τεμένους παρά τών εις αύτοϋ φρουράν άπ-
εσταλμένων πελεκυφόρων, μή μεθιστάμενοι του πραιτωρίου κατά του 
κρατούντος έρεσχελίας ήφίεσαν άπρεπεΐς. ό δέ μή παρών τη πόλει, 
άλλα περί τήν Χρυσόπολιν έναυλιζόμενος, πέμπει μοΐραν τών επί 
φυ|λακή τοϋ σώματος καταληψομένην τό πραιτώριον. ΐκετο δ' έκεΐσε 15 
καί ό της πόλεως έπαρχος Κωνσταντίνος ό Top νίκης· ή δέ πληθύς καί 
πρός μόνην τήν αύτών θέαν έκτραχυνθέντες τόν τε έπαρχου λαϊβολίαις 
έκτρέπονται καί τούς σωματοφύλακας αποπέμπονται, έπΐ δέ τάς του 
πραιτωρίου άνατρέψαντες πύλας άνεσιν τοις Ινδον διδόασι σκυλεύουσί 
τε τόν έκεΐσε Χριστιανικόν νεών, τό δέ τών Σαρακηνών συναγώγιον 20 
άνασπώσιν έκ βάθρων αύτών. καί ταΟτα σύν ούδενί διαπραξάμενοι 

93 τόν — ύπηρέτην: cf. Mat. 25, 21; al. 

VAP = a 

85 δ: δ τι AP Bekk α!μά-
των: όμμάτων Α 87 ττροσισταμένοις Bekk 87—88 ένθένδε πορίζειν Bekk 
88 Tris fbvrrrapó-nyros της γνώμη; AP Bekk 89 ψυχάΐ A 95 του Λαγώ post 
δή add. AP Bekk τοϋ λεώ post πολλοί add. AP δρωντα AP 1 άνεβάλλετο 
Bekk 3 άνέδην AP 4 μεταττλήξαι A 8 Θηρεύσειν έπεβάλλετο Bekk δα-
σύποδα: δασύτητα AP 14—15 έττΐ φυλακή: περί την φυλακήν AP Bekk 17 
αυτών: αύτοΰ Bekk 18 ύποπέμπονται Α 4πΙ: έπεί Bekk 20 ναόν Β Bekk 
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526 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 696/7 

λόγω έφίστανται τ η φρουρά τ ή λεγομένη Χαλκή, κάκεΐσε τά όμοια 
δράσοντες. στρατιάς δ ' σφιγμένης βασιλικής μεθ' ένός των του βασι-
λέως γαμβρών (ήν δ ' ούτος ό Παλαιολόγος Αλέξιος) άνασειράζονται 

25 της όρμής, ού μην αφίστανται τέλεον, άλλα σώμασι γυμνοϊς, είτα και 
βραχείς τους μεθ' όπλων εφισταμένους εχοντες όλαις καταφράκτοις 
συνεπλέκοντο στρατιαϊς, πρός οΰδέν άνύσιμον ή παρεκτικόν έργον 
εύκλείας τελευτδν έλόμενοι. ήσαν δ ' οι και των τεγών νπτερφαινόμενοι 
κεράμους κατέφερον καί λίθους ενιοι χειροπληθεϊς επιπέμποντες και 

30 όϊστεύοντες ετεροι τ η βασιλείω άντεμάχοντο φάλαγγι. όλης ou υ τής 
ημέρας εκείνης μηδέν τι παραλύσαντες τής οργής μόλις ύπενόστησαν 
πρός εσπέραν. τ η δ ' ύστεραία οΰτε τι έβαττάρισαν δλως οΰτε πρός 
άγώνα συνέδραμον δεύτερον. | 

Άλλα καί τοϋδε του κακοϋ παρελθόντος, έκ του των Κομνηνών τις 
35 γένους τ ω βασιλεΐ έπανίσταται, 'Ιωάννης τοΰνομα· προκοίλιος δ ' ών 

και πιθώδης τήν πλάσιν του σώματος τον Παχύν εις Ιπώνυμον εϊληχεν. 
ούτος τοίνυν τ ώ Μεγίστω Νεώ έξάπινα εισρυείς καί τών στεφανίσκων 
ενα τ ή κεφαλή περιθείς, οι τήν ΐεράν άμφιπεριηώρηνται τράπεζαν, 
εξεισιν εκείθεν· καί προσληφθείς υπό τών όμοτών (πλείστοι δέ ήσαν 

40 ούτοι καί σχεδόν του επισήμου πάντες αίματος), συνδραμόντων καί 
όχλων ούκ ολίγων πρός φήμην τών πραττομένων, το μέγα παλάτιον 
εϊσεισιν εύμαρώς, καί αυτός μεν επί θρόνου διαχρύσου καθίσας τινάς 
επί τών μεγίστων όφφικίων προβάλλεται, ό δ ' όχλος καί του συναπο-
στάντος μέρους τινές, τάς αγοράς και αγυιάς διιόντες και τάς ήϊόνας 

45 καταλαμβάνοντες βασιλέα 'Ρωμαίων αυτόν άνηγόρευον καί οΙκίας 
κατέσπων περιφανείς. 

Νυκτός δ ' έπιούσης οΰτε τής φρουράς, ώς εδει, τών αρχείων ό 
Ιωάννης έφρόντισεν, οΰτε τάς άνατραπείσας πύλας άνέστησεν, άλλ' 
ώς êv τ ω άσφαλεϊ καθιστάμενος και μηδένα έχων ήδη τον άνθιστάμενον 

35 έπανίσταται : die 31 mens. lui. a. 1200 

34 άλλά etc. : cf. Nie. Or. 104, 11 sqq. 

V A P = a, R M D F = b 

26 άφισταμένους A 27 συμπλέκονται Bekk 28 
ΰπερφερόμενοι Ρ Bekk 31 μόλις om. AP Bekk 34—35 δέ Tis toû τ. Κ. γένους 
D : δέ τις έκ του Κομν. γένους Ν 34 Κρημνηνών Α 38 άμφιπερικώρηνται R D 
pac 41 ούκ όλίγων om. VA 41 τήν ante φήμην (ex b) add. Bekk δρωμέ-
νων om. M 43 προυβάλλεται Ρ 44—45 καί alt. — καταλαμβάνοντες om. VA 

34 άλλα — παρελθόντος: μετ' où πολύ δ ' b 38 τοΰ μεγίστου νεώ post ΐεράν add. 
b 40—41 καί συνδραμόντων όχλων ούκ όλίγων πρός τήν φήμην τών δρωμένων b 
42 εϋμαρώς om. b 43 προυβάλλετο b 44—45 τάς αγυιάς διιόντες τής πόλεως 
καί τάς ήιόνας καταλαμβάνοντες βασιλέα τόν Μωάννην άνηγόρευον b 
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κατά δέλφινας άναφυσών καΐ ύδατος όλα κεράμια έκκενών, δίψει συν- 50 
εχό μένος οία κρεωβριθής, άπέψα τους ίδρωτας κρουνηδόν αποστά-
ζοντας καΐ θερμόν άπατμίζοντας. τό δέ περί αυτόν όπλιτικόν λαμπράν 
την ίπποδρομίαν περιιόν ήλυε τηνάλλως έκεϊσε· οί γαρ όχλοι δύναντος 
ηλίου κατ' άγέλας ορνίθων διέστησαν, τάχιον διαγελάσαι την εω 
γλιχόμενοι, | ώς αύθις συνδραμόντες τοις ύπερηφάνοις έπεισπέσωσιν 55 
οΐκοις και τά σφίσιν ενόντα διερευνήσωσι. βασιλεύς δ' όπόσον συγ-
γενές συναθροίσας και τό περί αυτόν ουκ άπόλεμον πέμπει κνεφαίους 
επιθέσθαι τ ω 'Ιωάννη· ούδέ γαρ αν ημέρας διαφαυσάσης ήσυχίαν 
άγαπήσειν τόν της πόλεως δμιλον, άλλα πλείονα πολλω καί δυσκά-
θεκτον περί τόν τύραννον συνελθεϊν όρθριώτερον, συλληψόμενον έκείνω 60 
του έργου και πολυμερώς αϋτοΤς άντιμαχησόμενον. 

Οί μέν ούν πλοίων επέβησαν καί τη άκτή προσίσχουσι της μονής 
των 'Οδηγών κάκεΐθεν τοις πελεκυφόροις συμμίγνυνται του βασιλέως 
υπασπισταϊς· ουδέ γαρ ήν οπλοφόρους δια μέσης της πόλεως παρ-
ελθεϊν. vai μην έξάττινα συρραγέντες τοις περί τό θέατρον στασιώταις 65 
του 'Ιωάννου αυτούς τε ραδίως διασκεδάζουσι καί κατά ραστώνη ν 
πασαν τ ω 'Ιωάννη προσβάλλουσι, κτείνουσί τε ώς βόσκημα πανσώ-
μους έπενεγκόντες πληγάς, καί την κεφαλήν άφελόμενοι τ ω βασιλεϊ 
προσάγουσι. καί ή μέν τή κατά τήν άγοράν άψϊδι μετεωρίζεται προς 
θέαν πάνδημον, ετι του αίματος άποβλύζουσα σεσηρυΐά τε δεινόν καί 70 
μεμυκυΐα τ ώ όφθαλμώ· ò δέ λοιπός Ιωάννης αρθείς έπί κλίνης αίθριος 
προτίθεται κατά τήν μεσημβρινήν πύλην των εν Βλαχέρναις αρχείων. 

51 κρεωβριθής: cf. Nie. Or. 104, 19 57 πέμπει κνεψαίους: ibid. 105, 17—18 6 9 — 
71 ή — όφθαλμώ: ibid. 105, 25—29 

VAP = a, RMDF = b 

50 άναφυσσών codd. 50—51 δίψει άμάχω έχομε vos Ρ Bekk κρεωβριθείς Ρ 
έχόμενος cum b ser. A 52 λαμπράν om. VB Bekk τήν λαμπράν RDF: τήν 
λαμπρίαν Μ 53 τηνάλως codd. καί post διέστησαν add. R 54 διαγελώσαν 
Ρρ° 56 διαρπάσωσι cum b ser. Ρ Bekk 57 κνεφαίως Bekk 58 διαφθασά-
σης Va0 R 60 όρθριαίτερον Ρ Fp° Bekk 63—64 του βασιλέως ϋπασπισταΐς 
om. VA 65 val: καί Bekk 66 τε: γαρ R 

50—51 κατά — άπέψα: ύδατος όλα κεράμια έξεκένου δίψει άμάχω έχόμενος άπέψα τε b 
54 τάχιον om. b 56 διερευνήσωσι : διαρπάσωσι b 59—60 άλλα πλείονα πολλω 
συνελθεϊν όρθριώτερον συλληψόμενον τοϋ έργου tcö Ιωάννη b 62—63 προσέσχον 
. . . συνέμιξαν b 64 πόλεως : άγορδς b 65—73 val μην έξάπινα συρραγέντες 
τοις περί τό θέατρον στασιώταις του Ιωάννου αυτούς τε (τε: γάρ R) ραδίως έκτρέπον-
ται καί κατά ραστώνην πασαν τω Ιωάννη προσβάλλουσι πανσώμους έπενεγκόντες 
πληγάς, καί τήν κεφαλήν άφελόμενοι τ η κατά τήν άγοράν άψΐδι μετεωρίζουσι . . . 
άποβλΟζουσαν . . . σεσηρυϊαν . . . μεμυκυϊαν . . . τόν (τό R) δέ λοιπόν Ίωάννην έπί 
κλίνης άρθέντα προτιθέασιν αίθριον κατά τήν μεσημβρινήν πύλην των έν Βλαχέρναις 
άρχείων. 
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Και βασιλεύς τάς άνωθεν αύτής άρχικάς δίαιτας είσανιών έθεδτο 
κάτωθεν, όμοϋ μέν τάς όψεις διδούς τ ω πτώματι ύττέρ βοί/ν διωδηκότι 

75 μεγαλόπλευρον, όμοϋ δέ και διαχεό| μένος τ ω όράματι καί καταλαζο-
νευόμενος τό κατόρθωμα, μετά δέ το σώμα έκεϊθεν άρθέν κυσί καί δρνισι 
βορά παρατίθεται, δ καί θηριώδες μικρού καί άπάνθρωπον τοις άπασιν 
έδοξεν. οΐ δ' εκ της συνωμότιδος μερίδος του 'Ιωάννου συσχεθέντες καί 
βασάνοις υποβληθέντες, δπως έκφήνωσι τούς συνίστορας, δεσμοΐς καί 

80 φρουραϊς παραπέμπονται. 
'Αλλ' οίον καί τόδ' ερεξεν ούτος ό βασιλεύς, άνδρί τινι παραδούς 

τριήρεις εξ, φ ή μέν κλήσις ήν Κωνσταντίνος, ή δ ' έπίκλησις Φραγγό-
πουλος, ες τόν Εύξεινο ν Πόντον εξέπεμψε, τ ω μέν δοκεΐν περί φορτίου 
πλοίου τινός εξετάσοντα, έκ Φάσιδος καταίροντος είς Βυζάντιον, περί 

85 δέ Κερασοΰντα ναυαγήσαντος, τ ω δέ δντι ταΐς ές πόλιν την Άμινσόν 
καταπλεούσαις όλκάσιν έπιθησόμενον καί τούτων τά αγώγιμα προ-
νομεύσοντα. ó δέ κατ' έπίταγμα τό βασιλικόν ές τον Εΰξεινον άνα-
πλεύσας ουδεμίας φείδεται νηός, αλλά πάσας σκυλεύσας, δσαι τε ές 
Βυζάντιον έμπορευμάτων πλήρεις κατήγοντο καί δσαι αύθις άνήγοντο 

90 άποδόμεναι τά έαυτών καί αλλ' άττα ένθέμεναι, μετά δύο μήνας ύπ-
έστρεψε, τινάς τών έμπορων μαχαίρα ύποδικάσας καί τ ω βυθω παρα-
πέμψας, ών τά χρήματα αύτός ίδιώσατο, τούς δ' άλλους υπέρου γυμνο-
τέρους άποπεμψάμενος. οΐ δέ τήν πόλιν είσιόντες πολλά | μέν ίκέτευσαν 
ύπέρ ών παρά δίκην πεπόνθασιν, άρχείοις προσιόντες καί θείοις μετά 

95 φώτων τεμένεσι παραβάλλοντες, ούκ είχον δέ τόν βασιλέα πρός οΐκτον 
ι επιρρεπή, τάς αύτών εμπορίας καθάπαξ έξαργυρώσαντα καί τ ω αυτοΰ 

ταμείφ έγκαταθέμενον. 
Οί έξ 'Ικονίου τοίνυν ορμώμενοι έμποροι τ ω 'Ρουκνατίνω προσίασι, 

καί πέμψας ούτος είς βασιλέα τά τούτων άττήτει χρήματα· ή ν δέ καί 
5 λόγος τότε περί σπονδών, βασιλεύς δέ άποστάτην όνομάζων έαυτου 

74—75 ύπέρ — μεγαλόττλευρον : ibid. 105, 4 76—77 κυσί — βορά: cf. Horn. A 4 sq. 
81 οίον — ερεξεν: cf. Horn, δ 242 92 υπέρου γυμνοτέρους: cf. Apost. 17, 65 

VAP = a, RMDF = b (usque ad 76 κατόρθωμα) 

73 aÛTOÎs AP είσιών Bekk 74 καί post τττώματι add. VA 75 καί pr. om. 
AP Bekk όράματι : ^εύματι APa c Bekk : τυρεύματι Pp° 77—78 δ — ϋδοξεν om. 
VA: όπερ καί θηριώδες Ιδοξε καί άπάνθρωπον Β 82 Φραγγόπωλο; V: Φραγγο-
πώλω Β 85 Άμινσόν V : "Αμινσόν Bekk 86 τούτων : τω V : του Α 90 
άττοδιδόμεναι Ρ Bekk 93 πολλά : πολλάκις AP Bekk 94—95 τεμένεσι παρα-
βάλλοντες μετά φώτων V 2 ταμιείω AP Bekk έγκατατιθέμενον ΑΡ 3 'Ρου-
κρατίνη constanter V: 'Ρουκρατίνω constanter A, ubi ρ alt. e corr., Ρ Bekk 4 
ές Bekk 

73—75 Καί βασιλεύς έκ τών άνω θεώμενος έμεγαλοπρεπεύετο καί κατηλαζονεύετο τό 
κατόρθωμα (καί βασιλεύς — κατόρθωμα om. M) b 76 — 532,20 μετά — σπασά-
μενοι om. b 
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τόν Φραγγόπουλον της οικείας γνώμης άπήγεν δσα ούτος άν-
οσιούργησεν, επί ψεύδει τήν ελπίδα τιθέμενος καί τη έναργεία 
των πραγμάτων αντιμαχόμενος. τελεσθείσης δε της αγάπης ό μέν 
'Ρουκνατίνος μεθ' έτέρων έτησίων φόρων καί μνδς αργυρίου 
προσειλήφει πεντήκοντα εις άπόδομα ών οί έμποροι άφηρέθησαν, ίο 
ó δέ βασιλεύς φωρδται μεθ' ημέρας έπιβουλεύων τη έκείνου ζωη. 
μεγίσταις γάρ ύποσχέσεσι Χασίσιόν τινα έλαφρίσας καί τούτω άμα-
θώς, ώς ές φιλίαν άστάθμητος, έγχειρίσας γραμμάτιον έρυθρόγραφον, 
εκπέμπει τον 'Ρουκνατϊνον άναιρήσοντα. συλληφθέντος δέ του Χα-
σισίου καί τό γράμμα καί τό δρδμα έκφήναντος, παρεβάθησαν μέν αί 15 
σπονδαί, πολλαΐ δ' εκ των Τούρκων έπιδρομαι δι' αΐτίαν τοιαύτη ν 
ταϊς έφαις Ιπανέφυσαν πόλεσι. 

Kai Μιχαήλ δέ τις έκ νοθείας υίός 'Ιωάννου του σεβαστοκράτορος, 
της έπαρχίας Μυλάσσης φορολόγος αποσταλείς, νέος ών καί αυθάδης | 
του βασιλέως άφίσταται. πολέμω δέ ήττηθείς καί φυγών τω 'Ρουκνα- 20 
τίνω προσρύεται, καί τω πρός βασιλέα μίσει προσδεχθείς άσμενέστατα, 
στρατιάν έξ έκείνου δεχόμενος τάς Μαιανδρικάς πόλεις πολυτρόπως 
έσίνετο, χείρων των άλλοφύλων καί νηλεέστερος άνδροφόνος δεικνύ-
μενος. 

Εϊ τι ούν αίτιώτατον του τήν 'Ρωμαίων αρχήν ές γόνυ καταπεσεϊν 25 
καί χωρών καί πόλεων χειρώσεις παθεΐν, ύστατα δέ καί αύτη ν έξαπο-
λωλέναι, τοΟτο οί έκ Κομνηνών γεγόνασιν άφιστάμενοι καί βασιλει-
ώντες· παρά γάρ έθνεσι καταλύοντες μή φίλα 'Ρωμαίοις νοουσι της 
πατρίδος ήσαν πανώλεια, καίπερ έν τ φ παρ' ήμϊν μένειν πράγμασιν 
έγχειρήσειν έλειν τε καί κρατήσειν άνεπιτηδειότατοι δντες καί πάντων 30 
άχρειότατοι καί σκαιότατοι. 

Διά δέ τήν του Μιχαήλ νεωτέρισιν περί μήνα τόν φυλλοχόον εξεισιν 
είς εω 'Αλέξιος, ύποστρέφων δ' έκεϊθεν παρενέβαλεν είς τά Πύθια, τοις 
ΘερμοΤς έννηξόμενος ύδασιν. ώς δ' αλις είχε λουτήρων καί κρατήρων, 
èpa καί μακροτέρου πλοός* διημφισβήτουν γαρ παρά τωδε τ φ άνακτι 35 
καί άνά μέρος έκράτουν ai έπίγειοι καί ένάλιοι χάριτες καί λαμπράν 

8 τελεσθείσης —άγάπης : initio mens. Aug. a. 1200 20 άφίσταται : a. 1200 aestate 
32 περί μήνα τόν φυλλοχόον: mense Nov. (a. 1200), cf. p. 601, 84 

VAP = a 

6 Φραγγόπωλον VB 9 "Ρουκρατϊνος sine correctura etiam infra Α έτήσεως 
AP: κατ έτος Β: αιτήσεως Bekk 11—12 τη έκείνου έτπβουλεύων ζωη 12 Χάσιον 
constanter VAP: Χασίσιον Β Bekk 16—-17 διά τήν τοιαύτην αΐτίαν (αίτίαν suppl. 
Ps) Ρ Bekk 16 τοιαύτην: ταύτη ν V 19 της: τάς ΑΡ 21 πρός βασιλέα: 
τοϋ βασιλέως Ρ Bekk : πρός τόν βασιλέα Β 22 στρατείαν AP Bekk 25 γούν 
Bekk 26 ύπατα Α 27 οί Κομνηνοί "Αγγελοι Β 28 φίλια Bekk 29 πανώλεια: 
άπώλεια V 

34 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:21



5 3 0 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 70112/3 

άνεδουντο τήν νίκην. νήα τοίνυν είσιώυ στρατηγίδα εύθύ | των νησι-
δίων διαπλωΐζεται, δ αγχιστα της Κωνσταντίνου άμφιρρέονται, τον 
Άστακηνόν κόλπον άφείς περιπλεΐν· λαίλαπος δ ' άνεγερθείσης έξ-

40 αίφνης και μετεωρισάσης το κΟμα, ορθόν το πλοίου έκ πρώρης επί 
πρύμναν αίρεται και μικρού καταδύεται, ενθεν και ένθεν έπικλυζόμενον. 
έθορύβουν μεν ουν οί πλωτήρες και ίδρώσι περιερρέοντο, βοαί δέ των 
έμπλεόντων και Θεοκλυτήσεις ήσαν, οίμωγαί τε και όλολυγαί διωλΟγιοι 
έξηκούοντο · συνέπλεον yàp βασιλεϊ πδσαί τε καΐ πάντες επιτήδειοι, olç 

45 καΐ ποθεινή μέν ή γή τοις βαδίζουσι, ποθεινή δέ καί αύτοΐς έδόκει τις 
έντυχεϊν. πολλά δέ καί παντοία διακινδυνεύσαντες άγαπητώς καί 
μόλις περί τήν Πρίγκιπον διασώζονται, εκ δέ ταύτης τοΟ κύματος 
ήρεμήσαντος ες Χαλκηδόνα καταίρουσιν ενθα του Ιλίγγου άνεθέντες 
και τήν άλμη ν άποπτύσαντες καί λήθης βυθώ παραδόντες τά χαλεπά 

50 τοΟ κινδύνου καί φοβερά ες τό μέγα διαπεραιοϋνται παλάτιον, άμίλλας 
τελέσοντες ίππων καί θεάτροις τον δήμον δεξιωσόμενοι. 

Ώς ουν είλήφει πέρας καί τάδε, βασιλεύς μέν άπελθεΐν ες Βλαχέρνας 
αύτίκα ήθελε, της δέ των ωρών άκαιρίας προσισταμένης (οί γαρ ές 
ήμδς αύτοκράτορες καί μέχρι βηματίσαι τήν των άστρων θέσιν περι-

55 εργάζονται) τήν πρώτην των νηστειών έβδομάδα τ ω | μεγάλω παλα-
τίω προσέμενεν ούχ έκών. ώς δ ' ήν ή εκτη τών ήμερών ούκ άνάρσιος 
προς μετάβασιν, καί μάλιστα τ ώ βαθέος όρθρου μεθισταμένφ, εγνω 
μεταναστευσαι κνεφαϊος καί μήπω του ήλίου διασπείραντος τάς ακτίνας 
τάς Βλαχέρνας καταλαβεΐν. ή τε ούν τριήρης παρά ταΤς άκταϊς τών 

60 άρχείων έσάλευε καί τό συγγενές άπαν του βασιλέως παρ' αυτόν μετά 
φώτων συνήλιστο, σύμπλουν έσόμενον του θεοΟ δέ δεικνύντος ώς 
κύριος έστιν ώρών καί χρόνων αύτός καί παρ' αύτοϋ κατευθύνεται 
είτε μήν συμποδίζεται τά τίνων διαβήματα, τό πρό της βασιλείου 
κλίνης δάπεδον αυτομάτως υποχαλδ και είς χάσμα ίκανώς διανοίγεται. 

65 καί βασιλεύς μέν παραδόξως του κινδύνου ρύεται, άτερος δέ τών τούτου 
γαμβρών, ó Παλαιολόγος 'Αλέξιος, καί συχνοί άλλοι ένίσχονται τ φ 
διαστήματι καί πάσχουσι κακώς τά βάθρα του σώματος· είς δέ τις 
έκτομίας καί έτεθνήκει ές τό βάθιστον του χάσματος καταδύς. οίαν μέν 

55 τήν — έβδομάδα: a die 11 usque ad diem 18 mens. Febr. a. 1201 56 ή — ήμε-
ρών: dies 17 mens. Febr. a. 1201 

49 λήθηΐ — παραδόυτεζ: cf. Geop. Praef. 4 62 κύριο;—χρόνων : alludit ad Mat. 
24, 36; Act. 1, 7 

VAP = a 

37 άνεδοΰνται A 40 πρώρας A P B Bekk 43 έμπνεόντων V διωλύγιον Bekk 
44 γαρ: δέ Bekk 47 πρίγγιττον AP 53 ώρών: 'Ρωμαίων Ρ Bekk 54 βημα-
τισμού V 59 τταρά : TTpòs V 68 sis Bekk 
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ούν εννοιαν ή μετάνοιαυ επί τούτοις είληφεν ό κρατών, ουδαμώς εχω 
έπεξιέναι· ô δέ κατά πόδας έπηκολούθησε, τοΟτο δή καί τ ή ιστορία 70 
παραδίδωμι. 

Τώ βασιλεϊ τώδε και τρίτη Θυγάτηρ ή ν, Ευδοκία τοΰνομα. ταύτη ν, 
Ιτι του τεκόντος Άνδρόνικον έκδιδράσκοντος ' Ισμαηλίτας τε καί Παλαι-
στίνη ν περιιόντος πλάνητος, ό | πατράδελφος Ίσαάκιος évi τών παί-
δων εις γάμο ν έκδέδωκε τώ Στεφάνω του Νεεμάν ή ν δ ' ούτος ήγεμών 75 
τών Τριβαλλών. αλλ' ό μέν βραχύν έπιμείυας τη άρχη χρόνον τό όρος 
δνεισι τό Παπύκιον καί βίον ύπεισι τον μοναδικόν· ό δέ οί υιός Στέ-
φανος συγκληροϋχον της πατρφας σατραπείας την Εύδοκίαν δεικνύς 
ήλίους συχνούς έξεμέτρησε καί παίδων έξ αύτής άκούει πατήρ. 

Καινοτόμος δ ' ών ό χρόνος καί προβολεύς τών άνομοίων άληκτος 80 
διίστησιν άμφοτέρους της πρίν ένότητος καί σύμπνοιας, ούκ άχρι τών 
έσχατων άναπνοών την συμφυΐαν παρείς άνόθευτον, ô τοις έχέφροσι 
ζυγίταις πλήρωμα της ανθρωπινής ευδαιμονίας κρίνεται, ούκοί/ν ό μέν 
τη γυναικί ένεκάλει τον της ψωρώδους άκρασίας όδαξησμόν, ή δέ τάν-
δρΐ προσήπτε τον ευθύς έξ εωσφόρου άκροχάλικα καί τό μή πίνειν 85 
ύδατα έξ οικείων άγγείων καί τό κρυφίων άρτων έμπίπλασθαι. καί 
προβαινούσης ούτω της διχονοίας άει έπί μέγα σκέπτεταί τι βαρβα-
ρώτατον Ιργον ό Στέφανος καί αύτό μέτεισι · πλασάμενος γάρ, είτε καί 
φάμενος αληθώς, μοιχευομένην άλώναι την Εύδοκίαν παντός άπογυμνοΐ 
περιβλήματος γυναικείου, τόν έσχατο ν αύτη καί λεπταλέον χιτώνα 90 
μόνον καταλιπών, καί τούτου κύκλω περικοπέντα ώς μόλις περιστέλλειν 
τά τών μελών άσχήμονα, καί διαφίησιν ούτως άτίμως, ένθα δή καί 
όργφη πορεύεσθαι. 

Προς δέ ταυτηνΐ την | πρδξιν τήν όντως άσεμνον καί άπότομον καί 
την ύπέρογκον άμυντηρίαν ό άδελφός άντιστάς Βόλκος ες τε τό άπ- 95 
άνθρωπον ώνείδισεν ήθος τόν κασίγνητον μεθαρμοσθήναί τε της όργής ι 

70 κατά πόδας : a. 1201 vere 77 Παπύκιον: errat auctor; post abdicationem 
(25. 3. 1195) Stephanus Nemannus in Athoo monte vixit, ubi et mortuus est (13. 2. 
1200) 

85—86 μή — έμπίπλασόαι: cf. Prov. 5, 15 et 9, 17 

VAP = a 

75 εις γάμον om. Bekk Νεεμάν Ρ 76—77 
άλλ' ό μέν Στέφανος . . . ό δέ οί υΙός έκείυου Στέφανος καί ούτος όνομαζόμενος Β 76 
Νεεμάν post μεν add. Vs έπιμείνας : έπί μόνας Α 77 τόν Παπύκιον Α Οπεισι : 
είσεισι V 78 κληροΰχον Bekk 79 άκούει P a c Bekk: άκούοι Ρρ°: άκούσοι VA 
82 τήν om. Bekk 83 συζυγίταις Bekk 84 όδαξησμόν: spat. V 87 εύχο-
νοίας Α βαρβαρώτερον Bekk 88 είτε: εί τι AP: ήτοι Bekk 92 δή καί: 
καί δή Α 92—93 δή καί όργφη : καί διοργώη Ρ Bekk 1 ήθος ώνείδισε AP Bekk 

34* 
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και καθυφεΐναί τι μικρόν καθικέτευσεν, άπιδόντα προς τό μεγαλείου 
του γένους της Ευδοκίας καί έαυτόν δέ οίκτειρήσαντα, γενησόμενον 
ούτως έπ' άσχήμοσιν εργοις άοίδιμον. ούκ εχων δέ καί πείθειν ώς τήν 

5 γνώμη ν άκαμπή καί δυσμείλικτον αυτός την Ευδοκία ν προσηκούσης 
κομιδής άξιώσας τταραδίδωσι τοις άπάξουσι δεόντως είς τό Δυρράχιον. 
μαθών δέ τό γεγονός ó πατήρ, πέμψας άμφικέφαλον καθέδραν και 
κόσμους περιδερραίους αλλας τε λαμπρειμονίας βασιλικός, είσοικίζεται 
τήν Θυγατέρα. 

ίο Πλην ούδ' οΐ του Νεεμάν ούτοι uíol άδελφά φρονουντες ές τέλος 
διήρκεσαν, έκπολεμωθέντες δέ κατ' αλλήλων τ ω χορώ των άλλων καί 
οΐδε σννήφθησαν, ους μικρω πρόσθεν είρήκειμεν ήγνοηκέναι τήν φύσιν 
διό τε φιλαρχίαν καί τρόπου σκαιότητα· καί φανείς κρείττων ό Βόλκος 
της αρχής άμα καί της πατρίδος εκτοπίζει τόν Στέφανο ν. έκ γαρ της 

15 των πόλεων βασιλίδος ώσπερ τινός υπογραμμοϋ καί τύπου και κοινού 
θεμιστεύματος της άδελφοκτονίας έξιούσης καί διαδραμούσης της γης 
τά πέρατα, ού Πέρσαι μόνον καί Ταυροσκύθαι και οΐδε oi Δαλμάται καί 
μετέπειτα Πάννονες, αλλά καί λοιποί ετεροι παρ' εθνεσι δυναστεύοντες 
στάσεων καί φόνων τάς έαυτών πατρίδας ένέπλησαν, καθ' ομογενών 

20 τά ξίφη σπασάμενοι. | 
Κατά δέ τούς χρόνους τούτους εξεισι της Μυσίας ò Ιωάννης καί 

μεγίστω τε καί παγχάλκω στρατεύματι διειληφώς τήν Κωνστάντειαν 
χειροΟται κατά πασαν εύπέτειαν, διάσημον ούσαν έν τοΤς της 'Ροδόπης 
σχοινίσμασι. καί καθελών τόν ταύτης περίβολο ν έκεΐθεν άπανίσταται 

25 καί περί τήν Βάρναν στρατοπεδεύεται καί πολιορκεί γενναίως καί 
ταύτην κατά τήν εκτην των του Χριστού παθημάτων ήμέραν. παν-
τοίαν δ' ενστασιν ένδεικνυμένων τών ενδοθι, κρατίστων όντων των 
πλείστων κάκ τοΰ Λατινικού στίφους συγκροτουμένων, τετράπλευρον 
συντίθησι μηχανήν, συμμηκιζομένην τ ω εϋρει της τάφρου καί Ισοϋψή 

30 τ ω τείχει της πόλεως, καί ταύτην ύπότροχον ούσαν της τάφρου άγχιστα 
στήσας, είτα άνατρέψας άμφοτέρων τών περάτων επιλαμβάνεται καί 

14 έκτοπίζει: a. 1202 mense Apr. (usque ad aestatem a. 1203) 18 μετέπειτα: a. 1203 
21 χ ρ ό ν ο ς τούτου; : a. 1201—1202 26 τήν —ήμέραν: diem 23 mens. Mart. a. 1201 

V A P = a, R M D F = b (ab 21 κατά) 

9 θυγατέραν Bekk 10 o 0 5 ' ol: ουδέ Ρ Bekk είς Bekk 13 σκαιοτάτου P a c 

17 Taupocn<06at Ρ 18 Πάννηνε; A P 21 toùs om. R δ om. A καί om. 
R M D F : post στρατεύματι (22) transp. Ρ Bekk 22 Κωνστάντιαν Ρ Bekk 23 
ταύτην post χειροΟται add. Ρ Bekk 26 του om. Y 28 συγκεκροτημένων Bekk 
29 συμμηκινομένων R 

2 7 — 2 8 τών πλείστων om. b 31 έπανατρέψα$ b 
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τώ αύτώ καί évi μηχαυήματι ζεύγματί τε της τάφρου χρησάμενος καί 
κλίμακι έξικνουμένη του ύψους της πόλεως τρισίν ήμέραις της Βάρνας 
κρατεί, ούτε δέ της ημέρας την δύναμιν ò βάρβαρος πτοηθείς (ήυ γαρ 
τό ύπερευλογημένον σάββατον, καθ' δ ύττνωττεν êv τάφω Χριστός), 35 
ούτε τον Χριστιανόν αίδεσθείς, δν μόνοις περιέφερε χείλεσιν, αλλά 
φιλαιμάτοις δαίμοσιν ελαστρούμενος πάντας, ούς συνείληφε, κατά της 
τάφρου ζώντας ώθεΐ καί χουν ές ΐσόπεδον έπιχέας πολυάνδριον τον 
τόπου δείκνυσιν. επειτα καί τά τείχη καταστρεψάμενος àç Μυσίαν 
έπάνεισιν, έναγίσμασι τοιούτοις καί τελεταϊς μυσα|ρωτάταις την μίαν 40 
των σαββάτωυ καί των ήμερων κυρίαν τετιμηκώς. 

Καί τήδε μέν καί ταΰτα έφέρετο · ό δέ γε πρωτοστράτωρ Μανουήλ ό 
Καμύτζης, χρόνιος έν Μυσία καθειργνύμενος, δεϊται του è ξαδέλφου καί 
βασιλέως εκ της οικείας ουσίας λυθηναι, μηδ' ώς κακούργος επί πολύ 
παροφθηναι παρά βαρβάροις δορύκτητος. ουκ είχε δέ καί πείθειν δι' 45 
ών έπέστελλεν. άπειρηκώς ου ν τον κηδεστήν μέτεισι Χρύσον καί παρ' 
αύτοΟ δεϊται λυθηναι, καί ώς είχε τά ηχημένα πεπερασμένα, έκ Μυσίας 
ες Πρόσακον άπεισιν. αλλ' ούδ' εκεΐσε γενόμενος καθυφήκε του βασιλέως 
δεόμενος, εϊ πως τω Χρύσω τά λύτρα κατάθοιτο, είς δύο ποσούμενα 
χρυσού κεντηνάρια, πολλοατλασίονα τούτων άφαιρεθήναι φάσκων πλήν 50 
τών άργυρέων καί χρυσέων σκευών τών σηρικών τε νημάτων καί τών 
περιφανών έσθημάτων, οίς ύπερεκόμα ρυηφενέστατος ανθρώπων φα-
νείς. ό δέ τήν σχέσιν του πρωτοστράτορος έν πλάστιγγι μιδ του της 
φρενός ζυγοϋ κατατιθείς, έν δέ θατέρα τά τούτου χρήματα, καί ταλαν-
τεύω ν άμφότερα, πολύ τη ροπή βαρύτερα τά δεύτερα εύρισκε ν · όθεν 55 
ούδ' άκροις ώσίν είσωκίζετο τά ύπ ' έκείνου γραφόμενα. 

Άπειπών ούν ό | Καμύτζης Ιγνω σύν Χρύσω τοις άγχιτέρμοσι 
Προσάκω 'Ρωμαϊκοΐς έπιθέσθαι θέμασιν. εύμαρώς ούν Πελαγονίαν 
χειροϋνται και ραδίως ύπάγονται ΤΤρίλαπον, έπιφύονται τοις έξης, 

56 άκροις ώσίν: cf. ρ. 192, 39 

VAP = a, RMDF - b 

33 έξικνουμένου R: έξικνωμένου Μ έξικνουμένω τώ ύψεί D τάς RK Βράνας Α : 
Βάρνης Ρ 34κρατειώνΜ γαρ: Sè Bekk 35 σάββατον: μέγα σαβ. Ρ 37— 
38 ζώντας κ. τ. τάφρου Bekk 39 είς PK Bekk 46 επεισι V : γράφει ττρός Β 
48 γινόμενος post Πρόσακον add. Α 52 ρυηφανέστατος Ρ 54 κατατεθείς Α : κατα-
Θείς Bekk 55 πολλή Bekk βαρυτέρα την δευτέραν APa c: βαρυτέραν τήν δευτέ-
ραν Ρ»0 Bekk 56 ουδέ V 58 θεάμασιν Α : τέρμασιν Bekk 59 χειροΰται ΑΡ 
τοϊς : τά AP Bekk 

32—33 ζεύγματί — κλίμακι : κλίμακι καί ζεύγματί τηξ τάφρου χρησάμενος b 35 καθ' 
όπερ b 39 είτα b 40—41 τήν τών ήμερων κυρίαν καί πρώτην (πρώην Μ) τετιμηκώς 
b 42—62 'Αλλ' οία τά έπΐ τούτος; 6 πρωτοστράτωρ Μανουήλ ό Καμύτζης έκ 
ΜυσίαςεΙς (ές DFK) τόν Πρόσακον άπεισι παρά του Χρύσου λυθείς, καί πρός άποστα-
σίαν Ιδών συνάμα Χρύσω Πελαγονίαν χειροΰται καί £ς(δ1ως ύπάγεται Πρίλαπον, 
έπιφύεται τοϊς έξης. 
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60 άφιστώσι τά πόρρωθεν, διεκπίτττουσι τών Θετταλικών Τεμπών, των 
πεδιάδων επιλαμβάνονται, παρακινοΟσι την 'Ελλάδα, παλίμβολον 
τιθέασι τήν του Πέλοπος. 

Τότε δέ και δεύτερος αποστάτης κατά τούς σπαρτούς επανέτειλε 
Γίγαντας. 'Ιωάννης γάρ τις τό γένος Κύπριος, Σπυριδωνάκης τούπώνυ-

65 μον, τό είδος φαύλος, τήν ήλικίαν φαυλότερος, στράβων τάς όψεις, 
χειρώναξ τήν τέχνην, τήν τύχην χθόνιος, τω βασιλεϊ τωδε ύπηρετού-
μενος, ταϊς δέ παραλόγοις προόδοις και άναβάσεσι των εσω λεγομένων 
ταμείων φύλαξ ταχθείς, είτα και τήν αρχήν των Σμολένων χειρίζειν 
λαχών, καταγινώσκει του πεπομφότος εύτέλειαν νοός και άφέλειαν και 

70 τω δυσπροσόδω της χώρας επαρθείς εις άπόνοιαν δισσούμενον γίνεται 
έκείνω άντιστάτημα και Σατάν καΐ σκόλοψ και άπρόσκοπον συγ-
κύρημα χείριστον. 

Ό δέ βασιλεύς καί τρίτω τότε κακώ τη συνήθει καχεξία τρυχό-
μενος, ήτις έπενέμετο τά άρθρα του σώματος, τον 'Επιμηθέα είχε κατ' 

75 άμφω δεινώς έπικείμενον και εις πνΐγμα μικρού έναλλόμενόν τε καί 
έπεμβαίνοντα, ότι τε τον έξάδελφον ούκ έλύσατο καί δτι τόν ούτιδανόν 
έν άνθρώποις Σπυριδωνάκην είς όνειδος οίκεϊον πόλεων τοσούτων 
ερυμνοτάτων κατέστησεν άρχοντα. 

Διχη oöv διαι|ρών τό συναγόμενο ν στράτευμα τό μέν τω γαμβρφ 
80 παρεδίδου Άλεξίοο τω Παλαιολόγε τόν άνθρωπίσκον μετιόντι Σπυρι-

δωνάκην, τό δ' εξέπεμψε υ είς τόν Ήονοπολίτην Ίωάννην τω πρωτο-
στράτορι άντικαθιστάμενον. ό μέν ούν του βασιλέως γαμβρός 'Αλέξιος 
άρετήν καί τόλμαν ένδειξάμενος εμφρονα τόν Σπυριδωνάκην καταγω-
63—64 κατά — Γίγαντα;: cf. Nonn. Dion. 4, 421 sqq. 74—75 τόν —έπικείμενον: 
cf. p. 393, 83 

VAP = a, RMDF = b 

60 έφεστώσι A Τεμπών των θετταλικών A P Bekk 63 δέ om. D 64 τό 
γένος om. V: hab. Β Σπ. τούπώνυμον om. R 67—68 των—καί om. VA 
68 ταμιείων Bekk καί om. Bekk τήν των άρχων Σμολάνων Α Σμολαίνων R 
Dpc τ . Σμ. άρχήν V 70—71 έκείνω γίνεται Bekk 71 σκώλωψ Bekk 73 των 
ποδών: ras. Ρ 76 τε post ότι pr. add. A 76—77 καί ότι τόν ούτιδανόν άνθρωπον V 
81 έξέπεμπενΑ Ήονοπολίτην VA Sc (proposuit iam Sp. Lampros, Μιχαήλ Ακο-
μινάτου toö Χωνιάτου τά σωζόμενα, II, Athen 1880, ρ. 597; cf. Μ. Treu, Nicephori 
Chrysobergi ad Angelos Orationes tres, Breslau 1892, p. 46 ad Or. 2 p. 16, 6) : Ίνου-
πολίτην Ρ : Οίονοπολίτην Β: ΟΙνουπολίτην Bekk 

(60—62) άφιστςί τά πόρρωθεν, διεκπίπτει των Θετταλικών Τεμπών, έπιλαμβάνεται τών 
πεδιάδων, τήν 'Ελλάδα παρακινεί, παλίμβολον τίθησι τήν τοΟ Πέλοπος. Τότε etc. 
(lin. 63) b 65 τάς όψεις στράβων b 68 τήν αρχήν τών: τό σχοίνισμα b 69 
καταγινώσκει — άφέλειαν om. b 70—72 γίνεται — χείριστον : τώ βασιλεϊ γίνεται 
άντιστάτημα. b 73—84 Ό δέ βασιλεύς καί τρίτοο τότε κακφ τη συνήθει τών ποδών 
καχεξία έτρύχετο. Διχη τοίνυν διαιρεί τό στράτευμα καί τό μέν τω γαμβρώ παραδούς 
Άλεξίω τώ Παλαιολόγε τόν άνθρωπίσκον μετιόντι Σπυριδωνάκην, τό δέ πρός τόν 
Ήονοπολίτην (Ίνουπολίτην codd.) Ίωάννην έκπέμψας τώ πρωτοστράτορι άνθιστά-
μενον, κατατροποϋται καί άμφοτέρους τούς άποστάτας καί φυγάδας τίθησι. b 
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νίζεται σύν πόνω βραχεί καΐ φυγάδα τίθησι τό Πυγμαϊκόν άνδράριον 
âç Μυσίαν· ή δέ τοΰ πρωτοστράτορος άντιστασία εφ' ίκανόν μεν δι- 85 
ήρκεσε χρόνον, αΐσιον δ' ουν καί αύτη Trépas εδέξατο. ó yàp βασιλεύς 
άλλαις τε μεθόδου εχρήσατο μεθ' ύπουλίας μετιών τον Χρύσον, καί δή 
καί την θυγατρόπαιδα Θεοδώραν, ήν τ ω Ίβαγκω κατηγγύησευ, 
έμνήστευσεν αύτω είς εύνέτιν έκ Βυζαντίου μεταπεμψάμενος. καί τούτοις 
τοις μεθοδεύμασιν άνασώζεται Πελαγονίαν καί ΤΤρίλαττου καί Θετταλίας 90 
άπανίστησι τον Καμύτζην, πη μέν πολέμω κατατροττούμενον, πή δέ 
φυγής εθελοντί άπτόμενον. ύστατα δέ καί αύτού του Στανοϋ μετα-
νάστην δείκνυσιν, εις δν ώς είς άνάλωτον άττέδρα κρησφύγετον. καί 
τοιούτοις εργοις έαυτόν περιανθίσας, επί μακρόν όφθέντα οίκουρόν καί 
άπόλεμον, είς Βυζάντιον επανέδραμε. τότε δέ καί της Στρουμμίτζης 95 
έκράτησεν, όπτάτη κάνταϋθα τον Χρύσον περιελθών, καί τάς ττρός ι 
Ιωάννη ν σπονδάς έξεπέρανεν. | 

Άλλα μέχρι μέν δή τούτων εΰδρομος ήμϊν ó λόγος καί δια λείας 
φέρων όδοΟ, τό δ' έντεϋθεν ούκ οίδ' όπως τ ω λόγω χρήσομαι. τίνα 
γάρ αν γνώμην εχειν εικός τον τάς κοινάς διεξιέναι μέλλοντα συμφοράς, 5 
ών ή των πόλεων αύτη πεπείραται βασιλίς των γηΐνων αγγέλων 
βασιλευόντων; έβουλόμην μέν οίός τε είναι διεξελθεϊν άξίως τ ω λόγω 
τά πάντων των κακών άχθεινότατά τε καί χαλεπώτατα· έπεί δέ τούτο 
αδύνατον, εν έπιτόμω καί δή ποιήσομαι τήν άφήγησιν, κερδαλεωτέραν 
εσομένην δήπου τοις όψιγόνοις δια τήν των αλγεινών ακουσμάτων ίο 
μετρίασιν καί τήν έντεϋθεν της πλείονος λύπης ύφαίρεσιν. 

95 τότε: a. 1202 vere 

3—4 δια — οδού: cf. ρ. 4, 64 

VAP (usque ad 2 έξεπέρανεν) = a, Ρ (ab 3), RMDF = b (ab 3), LO (ab 3) 

86 δ' ούν: ούν AP: δέ Bekk 
88 καί om. V 89 έμνήστευεν AP 92 φυγής: φωνής AP 95 Στρουμίτξης V 
3 Quae sequuntur in a adhuc ad librum secundum Alexii Angeli pertinent, unde 
cum V nullum titulum praefixi: 'Από των ένταΟΘα τά συμβάντα eis τήν μεγαλόπολιν 
ante άλλα quasi subtitulum praem. AP: Τόμος τρίτος της βασιλείας 'Αλεξίου του 'Αγ-
γέλου καί διήγησις περί των συμβάντων έν τή πόλει καί της ταύτης αλώσεως praem. Β 
(cf. b) 5 δν om. Bekk 6 πεπείραται: πεπίστευται Α: πεπείρατο R 7 μέν 
om. L : τε Ο διελθεϊν Α 9 δή καί Bekk διήγησιν Bekk 10 ϋψιγόνοις Ο 

84—95 τό — έπανέδραμε om. b 95—2 τότε δέ καί 
της Στρουμμίτζης (-μπίτζης NR) τόν Χρύσον άπώσατο b 3 Τόμος τρίτος της βα-
σιλείας κύρ 'Αλεξίου του Κομνηνού (της — Κομνηνού om. Μ κυρ — Κομνηνού: 'Αλεξίου 
τοΰ 'Αγγέλου F), ένθα ή διήγησις των συμβάντων τή μεγαλοπόλει άνιαρών (άνιαρών 
om. RM) ante άλλα tanquam tit. hab. R M F : Βασιλείας σύγχυσις καί άρχή των τή με-
γαλοπόλει συμβάντων άνιαρών D (τινές τόμον τρίτον τούτον γράφουσιν Dm«) 

3 'Ενταύθα ή άλωσις της πόλεως καί τινα των μετά ταύτα συμβάντων ante άλλα 
praem. L : sine tit. inc. O 
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Είχε μέν ούν ό βασιλεύς 'Αλέξιος τον άδελφόν Ίσαάκιον καθηρηκώς 
της αρχής · δέον δέ μή πάντη άμελήσαι της αύτοϋ φυλακής, ó δέ λαθό-
μενος ώς έγκαίονται τοις πλείστοις αί συμφοραί καί είσίν άναπόνιπτοι 

15 ούτε μήν ή δίκη δι' όλου τις άδιύπνιστος καί ταϊς χρονίαις φιληδοΰσα 
μεταβολαϊς, αλλ' επεισι και ταχύπους καί άψοφητί έτπττίτττειυ φιλεϊ 
τοις έργα ρέζουσιν έκδικα, ένδίδωσι τω κασιγνήτω διάγοντι κατά τους 
κίονας, οΐ περί τόν ττορθμόυ άκταΐοι καί δυάζοντες ιστανται, βίοτον 
εχειν άνετον καί ιτδσιν άνεπέγκλητον είναι τήν είς αύτόν διαπλώϊσιν. 

20 ήν ούν του βουλομένου παντός καί οΐ έκ γένους μάλιστα των Λατίνων 
είς Ίσαάκιον άναπλεΐν· οίς καί κρυφίων κοινωνός έδείκνυτο βουλευ-
μάτων, I όπόσα τήν άντιπάθειαν έβυσσοδόμευον και τήν 'Αλεξίου 
καθαίρεσιν έμεθόδευον, γραμμάτια προς ΕΙρήνην πέμπων τήν Θυγατέρα, 
κοινωνούσαν λέχους Φιλίττττω τω κρατοΟντι τότε των 'Αλαμανών, 

25 πρός τήν πατρφαν έκδίκησιν ύπαλείφοντα, κάκεΤΘεν διαποτώμενα 
έχων αντίγραφα τό ποιητέον αύτω είσηγούμενα. 

Εϊτα και τόν υίέα τούτου Άλέξιον της είρκτής άνεικώς ελεύθερον 
άφήκε τρέφεσθαι. έν δέ τω μέλλειν κατά του πρωτοστράτορος έξιέναι 
καταλύσας ές Δαμοκράνειαν συνέκδημον καί τούτον επήγετο. ό δέ κατά 

30 γνώμην δήπουθεν του πατρός Πισσαίω τινί περί δρασμοΟ κοινολογη-
σάμενος, στρογγύλης προεστώτι μεγίστης νεώς, έκαιροφυλάκει θέσθαι 
εν θαλάσση τό όρμημα καί τό ίχνος έν πολλοίς υδασιν. ώς δ' έπέστη 
καιρός ούκ άνάρσιος πρός τήν άπαρσιν, ή μέν ναυς ίστίοις πτεροϋται 

28 έν — έξιέναι: ca. mens. Sept. a. 1201 

16 άψοφητί: cf. p. 135, 32 31—32 θέσθαι — ύδασιν: cf. Ps. 76, 20 

VA = a, P, RMDF = b, LO 

12 oöv om. O 
13 πάντη : πάνυ τι RD : πάνυ Tot F της φυλακή s αϋτοΟ Bekk 14 Απόβλητοι 
V: άναπόβλητοι A Ds° 15—16 Tats χρονιζούσαις φίλη ούσα μεταβολαΐς Ο 16 
καί pr. om. L άψοφητί Ρ: άψοφεί V: άψοφητεί Vs: άψηφεί Α 17 ένδικα ΑΡ: 
άδικα Bekk oCrroç ante κοινωνό? add. Ls 24 κοινωνών Bekk τω : καί A 
τω κρ. τότε: κρ. τώ τότε R 25 έκδίκησιν: διαδόκησιν Α διοπτοτούμενα R: 
διαπετώμενα ΜΚ 27 ό βασιλεύς καί τούτου θείος 'Αλέξιος post άνεικώς add. Ls 

28 στρέφεσθαι D Bekk 29 είς RMK Bekk Δαμοκράναν Α : Δαμοκράν R 31 
μεγίστης om. Ο 32 έν pr. om. VA (hab. Ps. 76, 20) 

16 άψόφως b LO Bekk 22—23 καί — έμεθόδευον om. b LO 

13 ή où νοήσας post λαθόμενος add. (cf. p. 33, 71) Lm«0 
15 τις: τίς έστιν PLO Bekk 17—18 κατά-—ιστανται : περί τόν πορθμόν, έν φ 
άκταίοι δυάζοντες κίονες ιστανται LO 22 έβυσσοδόμευον: έπεισένηθον LO 
29—30 κατά — πατρός om. LO Sc 33 πρός τήν άπαρσιν ούκ άνάρσιος PLO Bekk 
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καί kcxt' ούρου φέρεται καί προσοκέλλει τή καθ' 'Ελλήσποντου Αύλω-
νία, τό δέ γε ταύτης εφόλκιον καταραυ ές τόν Άθύραυ επί τω δέξασθαι 35 
τον 'Αλέξιου, τιθέυ τήυ σκέψιυ άφώρατου, ένεφόρει ψάμαθον φόρτου 
εσομένην τή υηΐ κεκενωμέυη δήθεν των άγωγίμων. ó δ ' 'Αλέξιος εκ 
Δαμοκραυείας έκεΐσε παραγευόμευος τήυ όλκάδα εΐσεισι και πρός τήυ 
υήα μετακομίζεται, γυωσθείσης δέ της τούτου φυγής πέμπονται μεν 
παρά του βασιλέως οί τό πλοϊον έξερευυήσουτες, où μήυ ϊσχυσαυ 40 
συλλαβειυ του 'Αλέξιου- ούτος γάρ τήυ κόμηυ κειράμευος περιτρόχαλα 
καί τήυ αύτήυ τοις | Λατίυοις στολήυ έυδυσάμευος, ώς ευ όμίλω ττολλω 
συναναστρεφόμευος τούς διφώυτας έλάυθαυευ. άπαχθείς ούυ ες Σικελίαυ 
δήλος τή αδελφή γίνεται· ή δέ δορυφορίαυ ίκαυήυ άποστείλασα του 
άδελφόυ άγκαλίζεται καί δεϊται τοΟ άυδρός Φιλίππου τά δυυατά τω 45 
πατρί έπαμϋναι φάος άμα καί κράτος ύπό των γνησίων άφηρημέυω 
καί τω άδελφω έπαρήξειν άστέγω τε καί άπόλιδι κατ' άστέρας μετα-
φερομένω τούς πλάνητας καί μηδέν έπαγομένω πλήυ του σώματος. 

'Αλλά γάρ προς τούτοις καί άλλα μοι έπιρρεϊ, α μή χρεώυ παρ-
όψεσθαι. οί Άγγελώνυμοι κασίγνητοι καί άλλως μέν πλημμελώς 50 
διφκουν τά τής άρχής, ώς ήδη λέξαντες εχομεν, μάλιστα δέ φιλοχρημα-
τίαν νοσοΟντες οΰτ' από δικαίων πόρων πλουτεϊυ ήυείχουτο, ούτε 
ξυυεΐχου τά συλλεγόμενα, άλλ' έξέφερου άμφοτέραις αύτά καί περιττή 
μέυ θεραπεία καί κόσμω πολυτελεϊ σώματος, πλέον δ ' άπεπλούτουυ 
πρός έταιρίδας καί συγγευεΐς αλυσιτελείς παυτάπασι τω κοιυω. où 55 
μόνον τοίνυν τάς 'Ρωμαϊκός πόλεις έκαλαμώντο καί έπεφύλλιζον, 
εύρεταΐ καινών είσφορών καθιστάμενοι, άλλά καί τούς έκ φυλών Λατι-
υίδωυ έυ οϊς είχον είσέπραττον. πολλάκις ούν τάς προς Βενετικούς 

47—48 κατ' —πλάνητας: cf. ρ. 267,46 51 λέξαντες ?χομεν: ρ. 437, 16 sqq.; 459, 
57 sqq.; 483, 39 sqq. 493, 63—66 53 έξέφερον άμφοτέραις : cf. p. 188, 30 

VA = a, Ρ, RMDF = b, LO 

34 προσωκείλει Pp° Bekk 35 elç D F ΆΘήραν D F 37 κεκενωμένην R D F K 
38 Δαμοκράνας A 42 τήν αύτήν ήν H 43 έν Σικελία M 49—51 & — διφκουν 
om. M 53 συνεΐχον Bekk 53 αύτά om. VA 55 post Kotvcö ras. 9 litt. Ρ 
56 έκαλαμώντο καί έπεφύλλιζον : άσυντελώς τοις εαυτών καί κοιυοϊς ταμιείοις έκαλαμδτο 
Ο άπεφύλλιζον Ρ Bekk 57 τών ante κοινών add. AP Bekk τούς : τά R Λατι-
νικών V 58 Βενετίκοις Bekk 

34 τή — Αύλωνίς* : ταϊς Έλλησττοντίαις ΓΓηγαϊς τρεφούσαις το ένοικούν έκ Λατίνων b 
LO 35 γε om. b LO Bekk 39—40 πέμπονται παρά βασιλέως (τοΟ βασιλέως 
M) b LO 42 τοις om. b 43 συναναστρεφόμενος : κρυπτόμενος b LO 51—53 
μάλιστα δέ μή ξυνέχοντες τά συλλεγόμενα (ξυλλ. Ο) χρήματα έξέφερον άμφοτέραις 
αύτά b LO 54—55 πλέον δέ είς άλυσιτελή τώ κοινώ παντάπασιν άναλώματα b LO 
57 εϋρεταΐ — καθιστάμενοι om. b LO 

49 γαρ om. LO 54 τοΰ σώματος LO Sc 
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ξυνθήκας παραβλεψάμενοι «χυτούς τε είς χρήμοττα è ζημίωσαν καί τά 
60 πλοία τούτων ήργυρολόγουν καί τους εκ Πίσσης αύτοΐς επανέστησαν. 

άμέ|λει καί ή ν όρδν ότέ μέν της πόλεως ένδοθεν, ότέ δέ κατά Θάλατταν 
διά μάχης αμφότερα τά γένη χωροΰντα, κρατοϋντά τε άνά μέρος καί 
κρατούμενα, καί παλίωξιν έντεϋθεν καί άντισκύλευσιν. 

Άτάρ οί Βενέτικοι, παλαιών μεμνημένοι προς 'Ρωμαίους σπονδών 
65 καί μεταχωροΰσαν προς Πισσαίους την σφετέραν δεξίωσιν οί/κουν όρδν 

άνεχόμενοι, δήλοι ήσαν 'Ρωμαίων κατά βραχύ άφιστάμενοι καί μελε-
τώ ντες εν καιρίοις την άντιλύπησιν, καί μάλισθ' δτι κιμβικευόμενος ό 
'Αλέξιος ούκ άπεδίδου σφίσι χρυσίου μνδς διακοσίας ένδεούσας ετι προς 
τό άπαν όφείλημα τών δέκα προς τοις πέντε κεντηναρίων, α σννέθετο 

70 δοΟναι τοϊς Βενετίκοις ό βασιλεύς Μανουήλ, ήνίκα συνειληφώς Βενε-
τικούς δημόσια τά τούτων εθετο χρήματα. 

ΤΗν δέ δεινόν ούκ ελάχιστον και ό τηνικαϋτα δούξ Βενετικών Έρίκος 
Δάνδουλος, άνήρ πηρός μέν τάς όψεις καί τω χρόνω πέμπελος, έπι-
βουλότατον δέ πραγμα 'Ρωμαίοις καί φθονερώτατον, δς παιπάλημα 

75 ών άγυρτείας καί φρονιμώτερον τών φρονίμων έαυτόν όνομάζων καί 
δοξομανών ώς ούχ ετερος θανάτου έτιμδτο τό μή τίσασθαι 'Ρωμαίους της 
ές τό γένος αύτου παροινίας, φρεσίν άναπεμπάζων καί λογιστεύων 
όπόσοις κακοίς οί Βενέτικοι προσωμίλησαν τών Άγγελωνύμων αδελ-
φών άνασσόντων, καί πρό τούτων Άνδρονίκου, καί άνόπιν ετι του 

80 Μανουήλ τά | τών 'Ρωμαίων σκήπτρα διέποντος. είδώς δέ κατά της 
έαυτοϋ κεφαλής προχωρήσειν, εϊ τι που ' Ρωμαίοις έπίβουλον μετά μόνων 
τών ομοφύλων έργάσεται, καί άλλους προσλαβέσθαι συλλήπτορας 
σκέπτεται καί τούτοις κοινωνήσαι τών απορρήτων, ους ήδει προς 
'Ρωμαίους άσπονδο ν μίσος τρέφοντας καί τοις τούτων καλοίς βάσκα-

85 νον καί λίχνον ενατενίζοντας. τοΟ δέ καιρού χορηγήσαντος αύτο-
μάτως τοπάρχας τινάς εύγενεις, οι την ές Παλαιστίνην ώρμων τρα-
πέσθαι, κατά κοινοπραγίαν τούτοις συγγίνεται καί συνωμότας επι-
σπδται του κατά 'Ρωμαίων κινήματος, ήσαν δέ ούτοι ό Μόντης 

VA = a, Ρ, RMDF = b, LO 

59 is Ρ Bekk 62 ταύτα post γένη add. LS 63 παλίνωξιν V καί alt. om. M 
70 τούς ΒενετΙκους Bekk 73 πηρός : ττρός R D F 75 φρονιμότερο; τών φρονιμωτέ-
ρων εαυτών Ο 76 θανάτω R έτίμα LP°? τίσεσδαι Ο δίκας post 'Ρω-
μαίους add. Bekk 80 αύτοΰ post δέ add. M 81 που om. VA 83 εδει R 
86 οίτινες πρός Παλαιστίνην Bekk 

59 συνθήκας b LO τε om. b LO Is b LO 60 έπανίστων b LO 61 δτε δέ 
καί (καί om. MDF) κατά μέσην την (μέσην τήν om. ΜΝ) θάλατταν (-σσ- L) b LO 67— 
69 καί μάλισθ' ότι μή άπεδίδοντο σφίσι χρυσίου μναί διακόσιοι ένδέουσαι έτι πρ05 
τό παν όφείλημα (όφλημα DF) b LO 73 άνήρ om. b LO 77 είς b LO 78 oi 
om. b LO 82—83 σκέπτεται καί άλλους προσλαβέσθαι (προ- F) συλλήπτορας b LO 
84 μίσος άσπονδον b LO 

60 έκ της Πίσσης PLO Bekk 
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Φεράυτης μαρκέσιος Βονιφάτιος, ó κόμης Φλάντρας Βαλδουίνος, ό κόμης 
τοϋ άγίου Παύλου Έρίκος καΐ ό κόμης ΓΤλέης Δολόϊκος, καί συχνοί 
ετεροι τολμητίαι πολεμισταί καί συμμηκιζομένην οίον τω δολιχώ των 
δοράτων την ήλικίαν ττροφαίνοντες. 

Ναυπηγηθέντων ουν εις Βενετίαν δι' δλων τριών λυκαβάντων 
δρομώνων μεν ίππαγωγών έκατόν δέκα, νηών δέ μακρών εξήκοντα, 
ετι δε πλοίων συναθροισθέντων στρογγυλών μεγίστων υπέρ τα 
έβδομήκοντα, ών εν Κόσμος παρ' αΰτοϊς ώνομάζετο ώς πολύ τών 
άλλων ύπερφέρον ές μέγεθος, εϊσεισιν έκ παραγγελίας αυτά ίππος μεν 
χιλία σιδήρω κατάφρακτος, άσπίς δέ τρισμυρία εις όπλίτας ττλείστους 
διηρημένη, μάλιστα δέ εις τούς καλουμένους τζαγγρατοξότας. 

Ώς δ' ήν ό στόλος προς άναγωγήν έτοιμος, κακόν επί κακώ ττροσ-1 
βάλλει και κϋμα, δ φασιν, επί κύματι 'Ρωμαίοις έπικυλίνδεται · 'Αλέ-
ξιος γαρ ò παις Ίσαακίου του 'Αγγέλου γράμμασιν εφοδιασθείς του 
πάπα 'Ρώμης της πρεσβυτέρας καί του ρηγός Άλαμανίας Φιλίππου, 
χάριτας μεγίστας όμολογούντων τοις πειρατικοϊς τούτοις έργαστηρίοις, 
εϊ τόν "Αλέξιου είσδέξονται καί προς την πατρώαν έπαναγάγωσι 
βασιλείαν, τρισάσμενος μετά καιρόν τω στόλω έφίσταται καί προσ-
βλέπεται ώς où μόνον τόν κατά 'Ρωμαίων ληστρικόν εκπλουν μετα-
σχηματίσων προς τό εύάφορμονκαί διαμορφάσων προς τό εύπρόσωπον, 
άλλα καί χρημάτων άποθεραπεύσων σωρείαις τό κερδαλέον εκείνων καί 
φιλοχρήματον φρόνημα, τόν τοίνυν Άλέξιον, ου μάλλον τήν ήλικίαν 
ή τάς φρένας νεάζοντα, πανούργοι πάντες καί πράγμασιν εντακέντες 
άνδρες παραλαβόντες έκείνοις ενόρκως συνθέσθαι παρέπεισαν, ä μηδα-
μώς Ιπεφύκει πέρας λαβείν, où γαρ μόνον θαλάσσας χρημάτων αΐτη-

93 δι ' όλων τριών λυκαβάντων: revera a mense Apr. a. 1201 usque ad mens. lui. a. 
1202 11 έφίσταται : nequaquam Venetiis, sed (post pactum per legatos Yenetiis 
ictum) Iadarae ca. diem 25 mens. Apr. a. 1203 

5 κακόν ètri κακώ : cf. Zenob. 5, 69 6 κϋμα —κύματι: apud Paroemiographos non 
inveni 17—18 ά — λαβείν: pro homérico ilio âp ' où τελέεσθαι εμελλεν Β 36; al. 

VA = a, Ρ, RMDF = b, LO 

89 Φιλαντρίας R : Βλάυτρας Μ Βαλδουί-
νος: Άλδουϊνο; YA 90 Δολόικρος V A a c B : Δουλόικος Μ: Δολόοικος Κ : ΔολύνικοξΟ 
91 οία R 93 Ένετίαν Α 94 δρωμένων Ο μεν om. L εξήκοντα: εκατόν 
εξήκοντα Ο 95 μεγίστων στρογγύλων V 1 έβδομήκοντα: ο ' ON 2 εΐξ AD 
4 τζαγγρατοξότας : τ ζαγρατο ξότας Α: τζαγροτοξότας PMFLO: τ ζαγγροτο ξότας D 
6 φησιν M D F K N 7 του 'Αγγέλου om. VA 8 πάππα constanter VR 11 
στόλω : πόλω Α: χρόνω F 13 ένάφορμον Ο διαμορφώσων RDFO 14 
άττοθεραττεύων R τοις κερδαλέοις Α καί: εί καί Α 16 ή: καί Μ 17 συ-
νόρκως Ο: έν δρκοις Bekk ουδαμώς VA 

4 δ' εί; LO 
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σαμένοις κατένευσε τό μειράκιον, άλλά καί σύναρσιν κατά Σαρακηνών 
20 μεθ' όπλομάχων 'Ρωμαίων καί τρίκροτων νηών πεντήκοντα, τό δέ 

δή μείζον καί άτοπώτατον, παρεκτροπήν πίστεως, όποία τοις Λατίνοις 
ασπάζεται, καί των του πάπα προνομίων καινισμόν μετάθεσίν τε καί 
μεταποίησιν των παλαιών 'Ρωμαίοις έθών συγκατέθετο. 

Καί δή ό μέν στόλος τά πρυμνήσια λύσας κατάγεται προς Ίάδαρα 
25 καί ήν αυτά πολιορκών, δόξαν ούτω | Δανδούλω τώ της Βενετίας 

δουκί, ώς δήθεν παλαιάς συνθήκας παραβλεψάμενα· ό δέ ye κρατών 
'Ρωμαίων 'Αλέξιος έκ πολλού τήν τών Λατίνων ένωτιζόμενος κίνησιν 
προς ουδέν τι άμεινον 'Ρωμαίοις διέκειτο· τό yàp περιττό ν ες μαλακίαν 
ίσην έχει πως καί τήν βλακείαν προς τά κοινωφελή καί τά δέοντα, οί τε 

30 γοΟν αύτω είσηγούμενοι περιουσίας όπλων φροντίζειν καί παρα-
σκευής έπιμέλεσθαι όργάνων είς πόλεμον έπιτηδείων, πρό δέ πάντων 
πολεμιστηρίων νεών συμπήξεως εχεσθαι, νεκρω έωκεσαν προσδιαλε-
γόμενοι. καί αυτόν ήν όρδν είς έπιδόρπιον γέλωτα ώσπερ εθελοκα-
κουντα τάς περί Λατίνων άγγελίας τιθέμενον, λουτρών τε άνεγέρσεις 

35 φιλοτίμους καί βουνών καθαιρέσεις προς άλωήν καί φαράγγων ανα-
πληρώσεις σπουδάζοντα καί τόν καιρόν είκαίως εν τούτοις καί παραπλη-
σίοις άλλοις προϊέμενον. οί δέ τών περιφύτων ορών φύλακες έκτο-
μίαι, α τοις βασιλευσιν άνεϊται προς κυνηγέσια, καθάπερ ίερών άλ-
σεων, είπεϊν δέ καί θεοφυτεύτων παραδείσων, έφείδοντο τουτωνί καί 

40 διηπειλοϋντο τόν εσχατον κίνδυνον τοις έκτεμεΐν προθεμένοις έκεΐθεν ξύ-

24 λύσας : prima mensis Oct. hebdómada a. 1202 κατάγεται : die 10 mens. Nov. 
a. 1202 25 ήν — πολιορκών: a die 11 usque ad diem 24 mens. Nov. a. 1202 

32 νεκρω—προσδιαλεγόμενοι : ci. p. 164, 60 39 θεοφυτεύτων παραδείσων : cf. Gen. 
2 , 8 

VA = a, Ρ (usque ad 28 "Ρωμαίος), RMDF = b, Ρ (ab 28) LO 

20 τριηράτων ex τρίκροτων 21 παρεκτροπήν etiam Β: παρατροπήν V 
25 Δανδάλου R: Δαδούλω F 25—26 τ φ τήζ Βενετία; Δανδούλω δουκί Bekk 
26 δουκί: ^>ηγί R παραβλεψάμενοι R: -os Ο 27 τών 'Ρωμαίων Ο 36 περι-
σπουδάζοντα Α 37 περί τών περίφύτων Μ 40—41 ξύλάττα VA 

28 'Ρωμαίοις: Ιαυτώ τε καί 'Ρωμαίος b Ρ LO Bekk 29—37 οϊ—προϊέμενον 
om. b PLO Bekk, vide tamen infra lin. 41. 42 

26 πρόζ τούζ έκ γένου; έκείνω post συνθήκας add. PLO Bekk 
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λα άττα ναυπηγήσιμα. και βασιλεύς ois ούκ έπετίμα τοις άβελτέροις, 
έπευδοκών toïç λαλουμένοις ήλίσκετο. 

ΈπεΙ δέ παρεστήσαντο μέν οί | Λατίνοι τ ά Μάδαρα, τ η δ' Έ π ι -
δάμνω προσώκειλαν καί βασιλεύς 'Ρωμαίων ό συνώυ εκείνος 'Αλέξιος 
παρά των Έπιδαμνιτών άνηγόρευτο καί την περί τούτων φήμη ν 45 
άναμφήριστον εΐχεν 'Αλέξιος, γίνεται παροιμιώδης άσπαλιεύς, ος 
πληγείς κομίζεται νουν. ήρξατο τοίνυν έπισκευάζειν τά των σκαφιδίων 
ύπόσαθρά τε καί θριπηδέστατα, μόλις ες είκοσιν άριθμούμενα, περι-
ελθών δέ καί τά τείχη της πόλεως τάς εξωθεν οικήσεις κατερείπειν 
προσέταττεν. 50 

Ό δέ στόλος άρας εξ Έπιδάμνου τ η των Κερκυραίων παρενέβαλε 
καί περί τάς είκοσιν ημέρας σχάσας έκεΐθι τον πλουν, ώς εγνω την 
άκραν δυσεπιχείρητον, ευθύ της Κωνσταντίνου τ ά λαίφη διαπετάν-
νυσιν ήδεσαν γάρ έκ μακρού την των 'Ρωμαίων οί αφ' έσπέρας άρχήν 
ές μηδέν ετερον περιστδσαν ή κραιπάλην καί μέθην καί την Βυζαντίδα 55 
Σύβαριν άτεχνώς την ύμνουμένην έπί τρυφη. όθεν εϋπλοίας παραδόξου 
τυχόντες (αύραι γαρ διά παντός ποντιάδες πραεϊαί τε καί πλησίστιοι 
ταϊς ναυσίν έκείνων έπέπνεον) τ η πόλει έφίστανται μηδενός είδότος 

52 είκοσιν ήμέρα;: dies 4—24 mens. Maii a. 1203 58 έφίστανται: die 24 mens. 
Iun. a. 1203 

46—47 γίνεται — voöv: cf. Aesop. Fab. 219 Hausrath; Zenob. 2, 14 55 έ ; — μέθην: 
cf. Luc. 2 1 , 3 4 56 Σύβαριν — τρυφή : cf. Suda σ 1271 

VA = a, R M D F = b, PLO 

41 ούκετ' έτίμα V 43 παρεπήσαντο O 45 Έπιδαμνητών MNO άνηγορεύετο 
ADF 46 άμφήριστον V 46—47 γίνεται — νουν suppl. P m « 47 τοίνυν intrascr. 
Ρ 51 των om. VAL ΚερκύρωννΑ 52 σχάσα; om. R έκειθεν Bekk 53 της: τ η R 
τά λαίφη διαπετάννυσιν : τόν πλουν τίθησιν VA 54 την om. Μ οί om. Α 

42 αντίκρυ; post έπευδοκών add. b 46 'Αλέξιο;: ό βασιλεύζ b PLO Sc Bekk 4 6 — 
47 γίνεται — νουν om. b LO 47 τοίνυν om. b LO 

41 val μην καί ό του στόλου δούξ Μιχαήλ ό Στρυφνό;, κασιγνητη 
(κασιγνήτω P L O : τ ή ; δεσποίνη; συνεζευγμένο; (συνευναξόμενο; Ο), δεινότατο; ών 
μή μόνον γόμφου; καί άγκύρα; νηών (νηών om. Bekk) χρυσίου άλλάξασ6αι, άλλά καί 
λαίφεσιν έπιθέσθαι καί έξαργυρίσαι πρότονα (πρότονα O Bekk: πρότονα; PL) , 
άπαξάπαντο; πλοίου μακρού τά νεώρια 'Ρωμαίων έκένωσε post ναυπηγήσιμα add. 
PLO Bekk τά των κακών κάκιστα δρώσιν post άβελτέροι; add. PLO Bekk 42 
λαλουμένοι;: γινομένοι; PLO Bekk μάλλον μέν oöv καί αΟτό;—χρεών γάρ παρ-
ρησιάσασθαι τήν άλήθειαν— τά πολλά (χρεών —πολλά om. Bekk) otxouplg χαίρων, 
νυν μέν γεώλοφα καθήρει καί άνεπλήρου φάραγγα; άλωά; αυτουργών, νυν δέ εί; έπι-
δείπνιον είχε γέλωτα τήν του Λατινικού στόλου άπόπλοιαν καί ώ ; εί; μΰθον άπέλυε τά 
τοι; ώσίν έναυλα δεινά καί πρό όμμάτων πολλοί; κείμενα post ήλίσκετο add. PLO 
Bekk 
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σχεδόν, κατάραντες ουν ές Χαλκηδόνα προς τ ή ν άντ ίπορθμον τ η ico 
60 Περαίαν τ η ν κάτωθεν μικρόν τ ι τ ο υ Δ ι π λ ο ύ Κίονος, κώπαις μεν α ϊ νήες, 

τ ά δέ π λ ο ί α λαίφεσιν άφικνοΟνται μετά μικρόν, και σαλεύουσιν έ π ' 
α γ κ ύ ρ ω ν άποθεν τ η ς χέρσου ες δσον μή ε ίναι βέλους εντός, οί δέ γ ε 
δρόμωνες τ ω Σ κ ο υ τ α ρ ί ω π ρ ο σ ί σ χ ο υ σ ι ν . 

Ή κ ρ ο β ο λ ί ζ ο ν τ ο μεν ουν ' Ρ ω μ α ϊ | ο ι κατά τ ω ν π λ ο ί ω ν εκ τ ω ν έκεΐσε 
65 λόφων προφαινόμενοι και τ α ΐ ς άκταϊς έφιστάμενοι , ά λ λ ' ήν ουδαμώς 

άνύσιμα τ ά π ε μ π ό μ ε ν α · τ ά δέ π λ ε ί ω μ η δ ' έξικνούμενα τ ο υ μήκους κατά 
θαλάσσης έβάλλοντο . και <ράλαγξ έτέρα τ ι ς άνω περ ί τ ό ν Δ α μ α τ ρ ύ α 
ή γ ρ α ύ λ ε ι , τάς τ ω ν ι π π έ ω ν Λατ ίνων έκδρομάς έ π ι σ χ ή σ ο υ σ α . π λ η ν και 
α ύ τ η προς ουδέν τ ι χρήσ ιμος ε γ ε γ ό ν ε ι · ού γ ά ρ μόνον τοις πολεμ ίο ις 

70 ούδ' δλως προσέβαλεν , ά λ λ ά και κ α τ ' αυτής έ π ι ό ν τ ω ν τ ω ν εναντ ίων 
ά π α ν ί σ τ α τ α ί τ ε και δ ιασκίδναται . 

Ο ΰ π ω συχνοί π α ρ ή λ θ ο σ α ν ήλ ιο ι , καί γνόντες οί Λατ ίνο ι ώς ουδείς 
ό κατά χέρσον σφίσιν άντ ιστησόμενος τ α ΐ ς άκταΐς π ρ ο σ π ε λ ά ζ ο υ σ ι . 
κάντεΟθεν ή μεν Ι π π ι κ ή σ τ ρ α τ ι ά ΐ ετο β ρ α χ ύ τ ι τ ή ς θαλάσσης άπέχουσα, 

75 αί δέ νήές τ ε και οί δρόμωνες και επί τ ο ύ τ ο ι ς τ ά π λ ο ί α προς τ ό ν έσέχοντα 
κ ό λ π ο ν μετέβαινον. ώς δ ' οί μέν επ ίγ ε ιο ι , οί δ ' Ινάλιο ι τ ω φρουρ ίω 
επέστησαν , έν φ ε ίθ ιστα ι 'Ρωμαίο ις σ ι δ η ρ δ ν άποδέειν β α ρ υ τ ά λ α ν τ ο ν 
άλυσιν , ήν ίκα π λ ο ί ω ν π ο λ ε μ ί ω ν ένστα ίη τ ι ς έφοδος, εύθΰς π ρ ο σ -
β ά λ λ ο υ σ ι τ ω ε ρ ύ μ α τ ι · καί ή ν ΐδείν ους μέν τ ω ν φυλάκων μ ε τ ' άντ ι -

72 οΰπω —· ήλιοι : dies 26 mens. Maii — 5 mens. Iun. a. 1203 78 προσβάλλουσι : 
die 6 mens. Iun. a. 1203 

YA = a, RMDF = b, PLO 

59 Καλχηδόνα R της ico V 60 μέν om. L 61 δέ: είς R μετά μικρόν suppl. 
pmg 62 ές om. R 63 προσίσχοντο V 64 των pr. om. O 65 προσφ. R 
66 μή RD 67 Δαματρία R F 68 Λατίνων om. Bekk 69 έγεγόνει : έφάνη V 
τω τότε καιρώ post έγεγόνει add. L s 73 σφίσιν om. V: σφίσιν αύτοϊς Ρ Bekk άν-
τιστάμενος R 74 τη ; θαλάσσης βραχύ τι Α έπέχουσα R 77 'Ρωμαίοι; om. 
Ο ύποδέειν Α 

61 μετά 
μικρόν (cum a ser. Sc) : μετά τρίτην ήμέραν b 67 άνωθεν b PLO Bekk 70—71 
ούδ'—διασκίδναται: ούδ' έπΐ βραχύ προσέβαλεν (προσεπέλασεν PLO Bekk), άλλα 
καί στρέψασα τά μετάφρενα τοις έπιδιώκειν έθέλουσιν, ot μέν επιπτον, ot δ ' εμελλον 
(ήμελλον F a c ? L»c), oí δ ' άνά κράτος (τά μετάφρενα — κράτος om. Μ) έδραπέτευον, 
καί μάλιστα οί στρατηγοί ώς καί δείλανδροι πλέον καί κραδέλαφοι (ώς κραδέλαφοι πλέ-
ον καί δείλανδροι LO : id., omisso καί Ρ Bekk). πώς δ ' (δ ' : ούν Ο) αν καί συμβαλεΐν άν-
δράσιν ύπήνεγκαν, oûç ψυχάρπαγας άγγέλους καί χαλκηλάτους (χαλκηλάτας DO) άν-
δριάντας (καί συμβαλεΐν — άνδριάντας om. Μ) ούκ ώκνουν καλεϊν (άποκαλεΐν PLO 
Bekk), καί πρός τήν αύτών θέαν τω δέει έξέθνησκον ; b PLO Bekk 72 οΰπω : άλλ ' 
οΰπω b PLO Sc Bekk 77 βαρυτάλαντον άποδέειν b PLO Bekk 

59 έκτοτε post άντίπορθμον add. PLO Bekk 61 μετά τρ. ήμ. (μετά μικρόν) om. LO 
79 φυλάκων: φυλάκων 'Ρωμαίων PLO Bekk 
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μάχησιν βραχεϊαν φυγάδας όρωμένους εκείθεν, ους δέ αναιρουμένου | 80 
και ζωγρουμένους, ένίους δέ καί ώς διά τίνος ίμονιδς της άλύσεως κατ-
ιόντος τε καί είσιόντας τάς των 'Ρωμαίων τριήρεις, πολλούς δέ καί 
κυμβάχους κατά βυθοϋ φερομένους εν τ ω της άλύσεως διαμαρτεΤν. 
είτα καί αύτης διαρραγείσης εϊσω ξύμπας ó στόλος είσρύεται. των δ' 
ημετέρων τριηρέων αϊ μέν αυτίκαχειροΟνται, αϊ δέτφ της πόλεως αίγιαλφ 85 
προσεγχρίψασαι τιτρώνται μετά την των έμπλεόντων κένωσιν. καί 
ήν πολυειδές τό κακόν, μηδ' επί καρδίαν όλως τινός ανιόν, ένίστατο δέ 
τότε μην 'Ιούλιος του έξακισχιλιοστοϋ έπτακοσιοστου ένδεκάτου 
έτους. 

Άνοχευσάμενοι δ' έκ τούτων μικρόν οί Λατίνοι καί όσον τό ποιη- 90 
τέον σκέψασθαι, oi μέν μετά των νηών, ή δ' ίππος μετά της προβεβλη-
μένης πεζής στρατιάς τ ω Κοσμιδίω έφίστανται, μικράν έφευρηκότες έκ 
των 'Ρωμαίων άντίστασιν περί την έκεϊ που γέφυραν καί τόν λεγόμενον 
Τρυπητόν λίθον. καί τά μέν πλοία καί αί νήες καί οί δρόμωνες έκεϊ που 
προσίσχουσιν, ó δέ στρατός στρατήγιον πήγνυσι διειλημμένον εν 95 
μέρει όρυκτοΐς χαρακώμασι και ξυλίνοις περισταυρώμασι περί τό γεώ- ι 
λοφον, αφ' ούπερ όρατά μέν τά έν Βλαχέρναις ανάκτορα, όπόσα νένευκε 
πρός έσπέραν περί δέ γε τήν τούτου ύπόβασιν ύπτιάζει τις αί/λειος, 
πρός μεσημβρίαν μέν ές τό τείχος λήγουσα, όπερ έρυμα των αρχείων ò 
βασιλεύς άνήγειρε Μανουήλ, κατά δέ βορρδν άνεμον τή θαλάσση 5 
έγγί ζούσα, σκηνάς τε οΰν όρθάς έώρων οί έν τοΤς τείχεσι καί μικρού 
διομιλεΐσθαι είχον τοις έν αύ|ταΤς περί την Γυρολίμνην στρεφομένοις. 

87 ένίστατο etc. : diebus 5—6 mens. lui. a. 1203 90 άνοχευσάμενοι : per dies 6—9 
mens. lui. a. 1203 92 έφίστανται: diebus 10—11 mens. lui. a. 1203 

87 μηδ' — άνιόν: cf. 1 Co. 2, 9 (sensu mutato) 

VA = a, R M D F = b, PLO 

80 όρμωμένους L 81—83 κατιόντος — άλύσεως om. R 
82 'Ρωμαίων: δρωμένων A 84 είτα: είτα δέ R 85 τριηρέων om. R 88 ό 
'Ιούλιος ARMDF , ς"ψια' codd. exc. Y 91 μετά pr. : κατά Μ των om. D 
92 Κοσμηδίω M : Κοσμίω Ο Ιφίσταται R 94 μέν om. O 95 στρατός: στρα-
τηγός Bekk 1 όρυκτοΐς om. VA 2 ούπερ όρατά: oö πέρατα V 3 Οττνιάζει 
R F : ύττνειάζει Μ 4—5 άνήγειρεν ό βασ. Μαν. V 7 αύτοϊς F τρεφομένοις Ο 

90 έκ τούτου b PLO Bekk 

81 καί cum a b hab. e corr. P : om. LO 82 τάς έκεΐσε ημετέρας τριήρεις PLO Bekk 
84 ό πολέμιος στόλος PLO Bekk 85 ήμεδαπών PLO Bekk 94 έκεϊ που Ρ®° : 
έκεΐσε LO 
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Kai oi μέν où χάρακι καΐ δπλοις, τώ δέ περιβάλω της πόλεως ημών 
διείργοντο· ό δέ βασιλεύς 'Αλέξιος πάλαι τεθησαυρικώς έν ψυχή την 

ίο φυγή ν καί άπας αυτής γινόμενος ώπλοφόρησεν οϋδαμοΰ, ούδ' αντι-
μέτωπος ώφθη τοις εξωθεν, αλλά Θεατής των δρωμένων έκάθητο, τούς 
ύπερυψήλους δόμους ανιών, οι τής έξ 'Αλαμανών δεσποίνης κικλή-
σκονται. οί δέ γε περί αυτόν οίκειακοί τε καί σνγγενείς, όσονοϋν συν-
αγηοχότες στράτευμα ίππικόν καί μοϊραν εύάριθμον πεζική ν, έκ δια-

15 λειμμάτων έξήεσαν, μόνον où προθέμενοι δεικνύειν τό μή ερημον αν-
θρώπων τήν πόλιν είναι παντάπασιν. επελάσεις τοίνυν εξ έπιδρομής 
μερικαί και διακοντίσεις ιπποτών προς Ιππέας κατ' έρεθισμόν καί ζήλον 
ανδρείας πολλάκις τής ημέρας συνέβαινον έκατέρωθεν· καί ήσαν εν 
τούτοις ουκ άγεννή τά ημέτερα, άλλα καί πεζών εκπηδώσαι δυνάμεις 

20 ες τήν αΰλειον μάλιστα, ήν είρήκειμεν, τοις έναντίοις προσέβαλλον. 
ήν δέ καί άπό πετροβόλων μηχανημάτων άχρειούμενα τά βασίλεια, 
ένιαχοϋ δέ | κάκ τών τειχέων τής πόλεως βάρη λίθων άποσφενδονού-
μενα τούς έναντίους κατέπληττον. 

Ένστάσης δέ τής έπτακαιδεκάτης του Ιουλίου μηνός χερσαίοι τε 
25 καί ύδραΐοι κεκρίκασιν άνδρικώτερον διαγωνίσασθαι oi αντίμαχοι, ώς 

ή τών κατά σκοπόν έπιτευξόμενοι ή τούτων διαπεσόντες ες ξυμβάσεις 
βλέψοντες· άμφότερα γάρ ή φήμη περιιπταμένη λαμπρώς έκώτιλλεν. 
οί μέν τοίνυν τά πλοία φέροντες Ιστησαν κατέναντι τών ΤΤετρίων, 
βοείαις δοραϊς φραξάμενοι ταϋτα, ώς εΐεν πυρί άδήωτα, κάν ταϊς κε-

30 ραίαις τεκτηνάμενοι κλίμακας τάς βαθμίδας μηρινθώδεις έχούσας ύπο-
χαλωμένας τε δια κάλων καί αύθις αίρομένας είς Οψος προσδεδεμένων 
τοις ίστοϊς· οί δέ τειχεσιπλήτην κριόνκρατυνάμενοικαίτούςτζαγγρατο-

VA = a, R M D F = b, PLO 

9 διείργονται VA âv t t ¡ ψυχή Bekk 10 γενόμενο; Bekk 16 είναι τήν πό-
λιν R N Ιπεξελάσει; L 19 Ικποδώσαι R 20 προσέβαλον M D F 21 άπό 
τών πετροβόλων Ρ Bekk 24 ιζ ' ANO 25 άντιμαχόμενοι V 26 συμβάσει; 
Bekk 28 Πετρήων R 29 ταϋτα om. Μ άδήωτα: άνάλωτα R κάν PLO 
Bekk: καί rei. κεραίοις F : κεραίας Bekk 30 βαλμίδα; R 31 έρωμένα; R : 
διαιρομένα; F εί;: πρό; V 32 τζαγγρατοξότα; V R D N : τζαγροτοξότα; A P K L O 
Bekk: τζαγρατοξότα; M F 

8 έπίπαν post χάρακι add. b PLO 
Bekk 9—12 ó —κικλήσκονται suppl. pmg : 0 m . b LO 13 αύτόν: τόν βασιλέα 
(του βασιλέω; R) b PLO Bekk άγηοχότες b PLO Bekk 15 τό om. b PLO 
Bekk 18 êv : έπΐ b PLO Bekk 19 καί μάλιστα ήνίκα διεστρατήγει τόν πόλεμον 
ò τοΰ βασιλέω; γαμβρός (γαμβρός : Μανουήλ Ο) Θεόδωρο; δ Λάσκαρη · οΟτο; yàp £αγ-
δαιότερον συμπλεκόμενο; είναι καί παρά 'Ρωμαίοι; άρεϊκού; άνδρα; τοις Λατίνοι; έκ 
τών Ιργων Ιξέφαινεν (Ιξέβαινεν Ο) post ημέτερα add. b PLO Bekk 27 δινττταμένη 
(-ΤΓΓ- : -ππ- L) b PLO Bekk 31 τε om. b PLO Bekk 

25 κεκρίκασιν: έγνωσαν post άνδρικώτερον PLO Bekk: iyvcov ante διαγ. άνδρ. Sc 
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ξότας πολλαχη περιστήσαντες ώς αφ' ένός συνθήματος ποιούνται την 
σύρρηξιν. και ήν ή μάχη φρικαλέα τις και στουόεσσα πάντοθεν. οι τε 
γάρ περί τον κριών όπλισάμενοι τό τείχος λήξαντες πάροδον εσχον 35 
εσωθεν, δ παρατείνει πρός θάλασσαν περί τόπον, ος 'Αποβάθρα βασί-
λειος ονομάζεται, εί καί προς των επικούρων 'Ρωμαίοις ΤΤισσαίων καΐ 
των πελεκυφόρων βαρβάρων άπεκρούσθησαν γενναιότερον καί τραυ-
ματίαι οί πλείους έπανέλυσαν οΐ τε τοις πλοίοις ένόντες τοις τείχεσι 
προσπελάσαντες καί δι' άκατίων τάς αγκύρας εραζε ρίψαντες έκ των 40 
κλιμάκων, | επειτα τοϊς επί των πύργων συμπλέκονται καί τρέπονται 
τούτους ραδίως ώς εξ ύπερδεξίων μαχόμενοι καί κατά κορυφήν οίον 
έφεστώτες καί βάλλοντες· κατά πολύ yòp των της πόλεως τειχέων 
ύπερανεστήκεσαν αί κλίμακες, μετέωροι δια πεισμάτων γινόμεναι. 

Τό δ' άπό τούδε λαβόμενοι των τειχισμάτων οί πολέμιοι πυρ ένιδσι 45 
ταϊς οΐκίαις, όπόσαι τοις τείχεσι ν εκκρεμείς, διασκεδασθέντες πολλαχη. 
καί γίνεται της ημέρας εκείνης ελεεινό ν τι θέαμα και ποταμούς έθέλον 
δακρύων άντιρρόπων τω πολλω της πυρκαιας· πάντα γάρ όσα εκ του 
των Βλαχερνών βουνού προς την μονήν διήκει τού Εύεργέτου κατ-
ηθάλωτο καί ύπερεμηκίσθη τό καλούμενον Δεύτερον ή του πυρός ερωή. 50 

Ίδών δέ ó 'Αλέξιος τό οίκτρόν τούτο της βασιλίδος δυστύχημα καί 
την συνοχήν των ανθρώπων εύλαβηθείς οπλίτης μόλις όρδται, καί 
μάλισθ' δτι προς όργήν τούς πλείους επιφρίσσοντας έώρα καί λόγους 
επαχθείς κατ' αυτού καί προπηλακισμούς άφιέντας, οίς οίκουρείν έλό-
μενος ή ρε ν έπΐ μάλλον τά των έναντίων φρονήματα, μηδεμίαν άρωγήν 55 

VA = a, RMDF = b, PLO 

36 ένδοθεν Bekk θάλατταυ D 37 et καί : είμΐ M 39 πλείστους 
R 42 έξ om. MO καί oO μόνον ά π ό Οψου;, άλλα post μαχόμενοι add. Ρ Bekk 
44 ϋπερανεστήκεσαν : ύπερείχον L»0 a l : o l M 47 τήν ή μέρα ν έκεΐνην VA έθέ-
λον : θέλων R : ελκον P l r Bekk 48 άντίρροπον V 49 βουνού : βωμού R πρός 
om. Ρ"0 L : ές L s Ο κατηθάλωντο VAR 51 δ ' Bekk 54 έπαφιέντας Ο 

34 τις suppl. Ρ»0 : om. b LO 
35 Λατίνοι post όπλισάμενοι add. b PLO Bekk 35—36 ρήξαντες—-εσωθεν 
suppl. Ρ, ubi -χος sscr. et φήξαντες — εσωθεν i. r. 12 litt. : Ιρρηξαν b LO Sc 38 
γενναιότερον απεκρούσθησαν b PLO Bekk 39 τοις τείχεσι : toîs περί τ ά Πετρία 
(τόν ΠετρΙον Sc) τείχεσι b PLO Sc Bekk 41 toïs ΙπΙ (έκ M Bekk) των πύργων (tc¡> 
π ύ ρ γ φ R) ' Ρωμαίοις b PLO Bekk 51 'Αλέξιος βασιλεύς (Άλ . add. Ls) b PLO Sc 
Bekk 52 όπλίτης γίνεται μόλις (μόλις om. Sc) b PLO Sc Bekk 54 κατ '— 
προπηλακισμούς suppl. Ρ, ubi κατ ' — άφιέντας i. r. 20 litt. : om. b LO 54—59 οίς 
έπΐ μάλλον (: ois οίκουρείν έλό μένος [έλομένου Bekk] έπΐ μάλλον P m e Bekk) τ ά των 
έναντίων φρονήματα ήρετο, μηδεμιας άρωγης 

36—37 ôs 'Αποβάθρα βασιλέως (βασ. Ά π ο β . Sc: Ά π ο β . τοΰ βασ. Ο) ώνόμασται 
PLO Sc Bekk 39 έπανέλυσαν : άνέζευξαν PLO Bekk 40 των πλοίων post 
αγκύρας add. PLO Bekk 44 ai (Lpc) έν (om. L) τοις πλοίοις (έπικείμεναι add. 
LS) κλίμακες PLO Bekk 

35 van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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ύπονοθευομένη τη ττόλει ψηφίσαμε νος, αλλ' άφεις τον πόλεμον τοις 
τείχεσι προσελθεΐν, πρδγμα μή είς δεΰρο πραχθέν, ώς εϊττερ ούκ ήδει 
τής υστεροβουλίας κρείττονα την προμήθειαν και τό φθάσαι βέλτιον 
τον πολέμιον ή παρ' αυτοΰ προληφθήναι, όσα καί σώμα δεινώ καχεκτή-

60 ματι την ιασιν υπερπαίοντι. εξιών τοίνυν των αρχείων ίπ|πότας 
πλείστους προς εαυτόν έπεσπάσατο καί πεζή τις φάλαγξ ουκ άγενυής 
συνδεδράμηκεν εκ τηξ ακμής της πόλεως, ώστε καί τ φ κατά χέρσον 
πολεμίω στρατεύματι φρικασμός έπεγένετο σώματος, μεγίστη ν αίφνηδόν 
θεασαμένω παράταξιν. τάχα δ' άν καί σωτήριον έργον διήνυστο, εί 

65 όμόσε κεχωρήκει τοις άντιπάλοις· νυν δε ή ενδελεχής τής φυγής έννοια 
καί τών περί αυτόν τό ευπτόητον του τί δεϊ επί καιρού ποιείν Ιξέκρουσε 
τον 'Αλέξιον. καί παραταξάμενος μόνον, όθεν εξήλθε 'Ρωμαίοις άσπά-
σιος ώς δήθεν άντιταξόμενος τοις Λατίνοις, επανήλθεν αϊσχιστος καί 
έφύβριστος, σοβαρώτερον μάλλον καί θρασύτερον πεποιηκώς τό άντί-

70 μαχον, επεί καί κατεπαρθέν τών 'Ρωμαίων οπίσω τούτων ειπετο 
τραπομένων προς ύπονόστησιν και τά δοράτια επεκράδαινον. 

Είσιών ουν 'Αλέξιος τά βασίλεια προς άπόδρασιν ενσκευάζεται, 
ώς εϊπερ φερομένην την πόλιν εις άτυχες πτώμα καί υπέρ αίσαν άφαν-
τώσαι διεπονεϊτο καί τον ταύτης άποτεταμένον συνέτεμεν δλεθρον. 

75 τά του σκοπού τοίνυν κοινωσάμενος μετρίοις τών κατευναστριών 

58 τό — προληφθήναι : cf. Nie. Or. 185, 17—18 

VA = a, Ρ (ab 63 φρικασμός), RMDF = b, Ρ (usque ad 63) LO 

60 ίασιν: ίσην R ό βασιλεύς post αρχείων add. O 61 πλείους D 66 τό om. 
Ρ τό των περί αυτόν εΟπτόητον Bekk επί καιρού om. Ρ Bekk ποιείν om. 
Ρ 68 είσήλθεν cum b LO ser. Ρ Bekk 69 μάλλον om. VA άντίμαχον : 
άντίπαλον R 71 δόρατα Bekk 72—84 πρός — άλλαξάμενος suppl. Dme (cf. 
infra) 74 ταύτη D 

(56—59) ύπονοθευομένη τή πόλει προσγινομένης, (άλλ'—ττραχθέν ex a add. Pme 
Bekk, ubi ές δεΰρο) ώς εϊπερ ούδένες τών ένόντων ήπίσταντο πολεμεϊν, μηδέ βέλτιον 
ήδεσαν τό φθάσαι τόν άντίπαλον μάλλον ή τό (τό om. PLO Bekk) παρ' αύτοΰ προ-
ληφθηναι b PLO Bekk 65 ή τφ κηδεστή Λάσκαρι (ή τών έκ του γένους τισΐ L1*) την 
συμπλοκήν συγκεχώρηκεν συμμϊξαι τοις Λατίνοις σφαδάζοντι (-ουσι L l r) post αντιπά-
λου add. b PLO Bekk 65—68 νυν δέ τό ευπτόητον του στρατεύματος καί τό 
μή ευθαρσές (του κρατούντος add. LO) καί φιλοκίνδυνον ε!ς ατυχές πτώμα φερομένην την 
πόλιν καί ϋττέρ αίσαν ήφάντωσε καί τόν ταύτης άποτεταμένον συνέτεμεν όλεθρον. 
OÛKOÛV καί (καί om. LO) παραταξάμενος μόνον πρός (είς D) ένδειξιν του στρατεύματος, 
όθεν έξηλθε 'Ρωμαίοις άσπάσιος ώς δήθεν μαχεσόμενος (μαχησόμενος R) τοίς ΛατΙνοις b 
LO 68 είσήλθεν b PLO Bekk 71 έπεκράδαινεν (έπεκέρδαινεν R) b LO 72— 
80 Είσιών ou ν 'Αλέξιος (ό Άλ. Μ) τά βασίλεια εγνω δεϊν μεθίστασθαι τω καιρώ μηδέ 
ταϊς άκμαϊς τών κινδύνων άντιβαίνειν έπισφαλώς. ούκούν καί (καί om. DF) περί πρώτην 
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έκείνω καΐ συγγενών κάκ των θυγατέρων τ η Ειρήνη, και δέκα χρυσίου 
ένθέμενος κεντηνάρια και κόσμους άλλους βασιλικούς εκ λίθων τιμαλφών 
συγκειμένους και μαργάρων διαφανών, περί την πρώτην άρας φυλακήν 
της νυκτός ήλαυνεν ες τό Δεβελτόν, ενθα την οικείαν προητοίμασεν 
άφιξιν, δείλαιος εν άνθρώττοις, μη φίλ|τρω παίδων μαλαχθείς, μη 80 
γυναικός ερωτι δαμασθείς, μη τηλικαύτη πόλει μαλακισθείς, μηδέ τι 
τών άλλων εις νουν βαλόμενος, φιλοψυχία δέ και δειλανδρία σωτηρίαν 
έαυτω, και ταύτην άμφίβολον, χωρών και πόλεων τοσούτων και 
γένους παντός άλλαξάμενος. 

Έβασίλευσε μέν οΰν ένιαυτούς οκτώ, μήνας τρεις και ημέρας δέκα. 85 
ήν δέ τά μέν ες πόλεμου όποιος εϊρηται, ούδέ τά πρός κοινήν διοίκησιν 
άπεξεσμένος πέριξ παντάπασιν, ίνα μη λέγοιμι ώς ένέκλινεν εις τό 
πάντη όλίγωρον· τά δ ' άλλα ούκ ήν τις απόβλητος, πλέον δέ πάντων 
τω μειλίχω του ήθους έκέκαστο μή δυσπρόσοδος ών, ούτε μην ύπο-
σκυζομένω προσώπω καί ύπεροφρυάζοντι βλέμματι έξέκρουε καί του 90 
υπ' οδόντα γρυξαί τινα, άλλ' ήν του βουλομένου παντός προσελθεϊν 
έκείνω και δεηθήναι, ένιαχοϋ δέ καί προς άντιφάσεις χωρεΐν ούχ ύπο-
στελλομένη φωνή. καί τούς έπ' άλλήλοις διαβόλους καί τούς κόλακας 

79 νυκτός : 17—18 mens. lui. a. 1203 94 περιίστατο: devitabat, cf. 2 Ti. 2, 16 

86 ήν etc. : cf. Nie. Panopl. dogm. lib. X X V I I : ό γαρ . . . 'Αλέξιος αύταρχήσας ήττίως 
τών πραγμάτων ήτττετο καί οϋτε τά etç πόλεμον άπρομήθευτος ήν καί φύδην καί άκα-
θέκτως φερόμενος ούτε φιλοπράγμων περί τά δόγματα 86 εϊρηται : ρ. 459, 57 sqq. ; 
465, 34 sqq. ; 483, 39 sqq. 89 μή etc. : cf. Nie. Or. 59, 5 sqq. 

VA = a, Ρ, RMDF = b, LO 

76 την ΕΙρήνην Bekk 79 είς cum b LO ser. Ρ Bekk 
86 όποιος εϊρηται suppl. Ame 87 πέριξ: περί AP: om. Bekk έξέκλινεν Bekk 
88 χαρίεις δέ τό ήθος, εύήλιξ καί όρθιος post απόβλητος ex b add. Bekk 89 μει-
λιχίφ Bekk οΟτε:μήτεϋΡ 90 προσώπω om. V ύπερφρυάζοντι R τοΰ: 
τό Bekk 93 έπαλλήλους R Bekk 

φυλακήν της νυκτός είς (ές D) τό Δεβελτόν άπεισιν, ένθα τήν οίκείαν προητοιμάκει κατά-
λυσιν b LO et 80—84 δείλαιος — άλλαξάμενος om. b LO, sed 72 (πρός) — 84 ex a 
suppl. D m 8 86—88 ήν — απόβλητος: χαρίεις ών τό ήθος (ήθος: είδος L, ubi εί ρ. 
e., Ο Sc), εΰήλιξ καί όρθιος b LO Sc 89 τω τοΰ ήθους μειλίχω b LO 90 έκ-
κρούων b P L O B e k k 92 χωρεΐν Dmeyp: ίδεΐν b LO 93 καί: άλλα καί b LO 
τούς alt. om. b LO 

85 έβασίλευε PLO Bekk καί post όκτώ add. PLO Bekk 

35* 
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περιίστατο. έχων δέ τήυ συνείδησιν βάλλουσαν εφ' ois ήνόμησεν είς 
95 χόυ άδελφόυ, το χρεών έδεδίει καί την πάντα περισκοπουσαν τ ά θνητών 

ι πράγματα δίκην διηνεκώς ύπεβλέπετο' όθεν κατανύξει καρδίας συν-
είχετο καί δευκνύς άκηδιών πνεύμα ήλυέ τε καί έδυσφόρει καί ήχθετο. 
εί δέ μέγα καί βασιλευσιν έργώδες τό μή τών άσταχύων έκτέμνειν τούς 
ύπεραίροντας, μηδέ θηριωδώς έμπηδαν τοις παραλυπήσασι, καί τοϋτο 

5 προσττλουτοϋντα ΐδη τις τον 'Αλέξιον ουδέ y à p προς φυτείαν σκότους 
οφθαλμούς έπαττάλευεν, ουδέ κλαδών ή ν ώς άμπέ|λους τά του σώματος 
άκρωτήρια, μάγειρος ανθρώπων γινόμενος, ούδ' δσον την στυγνό-
χροον πορφύραν ένεδέδυτο, γυνή τις ήμφιάσατο μέλανα χήτει άνδρός, 
öv μέλας εκάλυψε θάνατος, ούδέ πυρ εβλεψε τών ομμάτων ώς τών 

10 λίθων οί άκτινώδεις, ούδ' ένέφυ τισίν είς έπήρειαν ώς λείβειν θρόμβους 
δακρύων όποια τά τών μαργάρων σφαιρώματα. 

94—1 b εκών — 
θυμω : Horn. Δ 43 2 άκηδιών πνεύμα : cf. Bar. 3, 1 3—4 μή — ύπεραΐροντας : 
alludit ad Her. 5, 92 ζ 7 μάγειρος : cf. Dio Chrysost. Or. 4, 44 sqq. (I p. 80 de Bu-
dé) ; Them. Or. 13 p. 171 c (p. 246, 11 Schenkl-Downey) ; Synes. De Regno 5 p. 5 d 
7—8 ούδ' — άνδρός : cf. Ps.-Plut. Reg. Imp. Apoph. Perici. 4 p. 186 C 9 μέλας — 
θάνατος: cf. Horn. Β 834 et Π 350 πϋρ — όμμάτων: cf. Nie. Or. 59, 6 

VA = a, Ρ, RMDF = b, LO 

94 δέ : δέ καί Μ ές ΑΡ 3 τούς om. R 4 ΰπεραίροντας : υπερέχον-
τας Bekk έμπηδών M S τις : τις αν Ρ Bekk του σκότους L 6 έπαττά-
λευσεν Ρ Bekk 7 γενόμενος M Bekk 8 μέλαινα L χήτει : χηρεία Μ®0 

94 λαμπρώς ante περιίστατο add. b PLO 
Bekk 94—1 ήνόμησεν — όθεν: άέκοντί γε θυμω τόν όμογνιον ήδίκησεν b LO, sed 
95—1 τό —· δθεν κατα- ex a suppl. Dm« (cf. supra) 2 ήλυε τε καί om. b LO 
3 τέμνειν τών άσταχύων b LO S προσπλουτοΟντα : προσκτώμενον b LO 8 
ήμφίέσατο b 10 ές b 

1 Ίσάακιον post ήδίκησεν add. LO 3 εί δέ μέγα βασιλευσιν καί λίαν έργ·ώδες LO 
5 είδέ τις &ν LO 6 άνθρώπων post όφθαλμούς add. LO 7 δσον : δσον χρόνον 
PLO Bekk : δσον γάρ χρόνον Sc 
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ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
1ΣΑΑΚΙ0Υ Τ Ο Υ ΑΓΓΕΛΟΥ 

ΚΑΙ Τ Ο Υ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΛΕ210Υ 

τΩδε μεν ου υ ήλαυνεν ές Δεβελτόν 'Αλέξιος, ύ π ' οϋδενός έλαυνόμενος. 
ή ν δ ' άρα ού μόνον χαλεπού γυνή και το της συνευνάσεως φίλτρον 5 
βλάψειε μδλλον ή ώφελήσειε, καθά τις έγνωμολόγησε κακώς ες βασι-
λείαν παθών ττροκοίτου γυναικός είσηγήσεσιν, αλλά και γύννις άνήρ 
άργαλέον και χείριστον, και τί ουκ αν επαχθές και είς κίνδυνον έλαϋνον 
τον έσχατον τ ό υττ' έκεΐνον ταττόμενον πείσεται; ô δή και 'Ρωμαίοις 
αυτοϊς συνενήνεκται, άνειμένους και χαλαρούς και τον άπολαυστικόν ίο 
βίον μεταδιώκοντας | δυστυχήσασιν αυτοκράτορας, τους δ ' αυτούς 
δυσπάλαιστον μέν την ανάγκην, άνύττοιστον δέ τ ό περί ψυχής δέος δι' 
όλου κρίνοντας. 

'Αλλ' ό μέν ώδευεν ην προέθετο· ό δ ' εντός των έν Βλαχέρναις 
ευρεθείς άρχείων τ ω τότε λεώς σφόδρα ήνεγκεν άφορήτως τήν 'Αλεξίου 15 
άπόδρασιν συστρεφόμενός τε καΐ συγχεόμενος τήν ψυχήν δια τάς 
έμφαινομένας τ ω ν κακών ελπίδας — και γαρ ωοντο μηδέν μελλήσαντας 
τούς Λατίνους, οία μηδέ σκηνουμένους άποθεν ή τόν έπισχήσοντα 
έχοντας, μεθ' δπλων αύτίκα έπιρρεϋσαι τ η πόλει καί τ ω ν τειχέων 

5—7 χαλεπόν — είσηγήσεσιν : fontem non inveni 

VA = a, Ρ, RMDF = b, LO 

1—3 Βασιλεία δευτέρα 
Ίσαακίου (κυρ Ίσ. R) τοΰ 'Αγγέλου καί του uloü αυτού 'Αλεξίου (κυροϋ Άλ. R F ) 
APRMF Bekk: Του αύτοΰ Χωνειάτου · τόμος έξκαιδέκατος V: 'Απόδραση του βασι-
λέως κυρ 'Αλεξίου (του Βαμβακοράβδου add. supra m. post.) άπό τήξ Κωνσταντινου-
πόλεως (καταλιπών καί τήν αυτού όμόζυγον Εύφροσύνην add. i. mg. m. post.) D: 
δευτέρα δέ βασιλεία (τοΰ τυφλωθέντος add. infra m. post.) Ίσαακίου τοΰ 'Αγγέλου 
καί τοΰ utoû αυτού 'Αλεξίου m. alt. D Y 4 ou ν om. Da c Κ 6 ή : καί M 6—7 
παθών (êç βασ.) κακώς Lp° 7 προκοίτης O 8 τί: δ τι V 9 έκείνω V: έκείνου 
Α πείσηται LO δή : δέ R 11 αυτοκρατορίας Va c 15 τω τότε om. V : 
τότε D F K N 17 μελήσαντας codd. exc. Ρ 18 έπισχήσαντα Ρ 

4 ό (om. Μ) βασιλεύς 'Αλέξιο; b ΰ π ' — έλαυνόμενος om. b LO 6 καθάπερ 
έγνωμάτευσε πάλαι τις b 15 άρχείων ευρεθείς b PLO Bekk 

1—3 vacat una linea L : nihil hab. O, sed ΤΩδε cum litt. init. ser. LO 6 καθά τις 
έγνωμάτευσε των πάλαι PLO Bekk 8 πράγμα post άργαλέον add. PLO Bekk 
11 καί post αυτούς add. PLO Bekk 17—20 έλπίδας· καί γάρ . . . 
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20 εϊσω παρεισελθεϊν — τούς μεν γένει προσήκοντας 'Αλεξίω καί τούς 
άλλως έπιτηδείως έχοντας καί αύτήν την ανασσαν Ευφροσύνη ν, προ-
δότου δόξαν λαβόντας, où προσεκαλέσαντο είς την αρχήν, διά δέ τό 
άμαχο ν της των πραγμάτων αγρίας προσβολής εις αύτόν άφορώσι 
τον Ίσαάκιον τον 'Αλεξίου κασίγνητον, ώς εις την καλούμενη ν ίεράν 

25 αγκυραν τελευτών οί τοις άκαταστορέστοις περιστοιχιζόμενοι κύμασιν, 
ένδον των αρχείων είργνύμενον. καί δή του εκτομίου Κωνσταντίνου, 
δς επί των βασιλικών έτέτακτο θησαυρών, τούς πελεκυφόρους συν-
αγαγόντος καί τούτοις ώμιληκότος τά δέοντα, συνδραμούσης δέ καί 
συμμορίας τινών, οι βασιλεύσει ν Ίσαάκιον διά σπουδής έτίθεντο, ή μέν 

30 βασιλίς Ευφροσύνη συλλαμβάνεται, χειροΰται δέ και τό συγγενές 
αύτη, ò δ' Ίσαάκιος αναγορεύεται αύτοκράτωρ· καί χειραγωγούμενος 
δι' ήν ύπέστη πήρωσιν ό τό παν ταττόμενος έφοραν εις Θώκον ανάγεται 
τον βασίλειον. 

Πέμψας δ' εύθέως άγγέ|λους Άλεξίω τε τω υίω καί τοις του Λατι-
35 νικοΰ στρατεύματος ήγεμόσι παρίστησι τήν αδελφού καί βασιλέως 

φυγήν. οι δέ οΰτε τι τών προσδοκώμενων κατά της πόλεως ένεόχμωσαν 
καί τον Ίσαακίου δέ υίόν ού πρότερον αΐτησαμένου τοΰ πατρός έκπε-
πόμφασιν, εί μή γε καί αύτός Ίσαάκιος εις πέρας άγocγέσθαι συνέθετο 
όσα διέθετο σφίσιν 'Αλέξιος, τά δέ ήσαν, ώς έν τοις λόγοις έρρέθη τοις 

40 εμπροσθεν, μηδεμίαν τών πρός δόξαν καί κέρδος τοις διαθεμένοις Λατίνοις 
ύπερβολήν άπολείποντα* ύπέρ γάρ τοΟ μή τής πατρώας άρχής άπο-
τεύξασθαι πάντα πράττων 'Αλέξιος, χαλίφρον καί πραγμάτων αδαές 

31 αναγορεύεται: nocte 17—18 mens. lui. a. 1203 34 πέμψας: die 18 mens. lui. 
a. 1203 primo mane 

24—25 ίεράν αγκυραν: cf. Diogen. 5, 29 39 έρρέθη: p. 539, 18 sqq. 

VA = a, Ρ (usque ad 31 αύτη), RMDF = b, Ρ (ab 31) LO 

20 εσω V μέν om. A μέν: ou ν Vs an ου ν post μέν add. Vs ? 
21 άλλους RM 24 τόν pr. om. Bekk 25 τελευτών V: τελευταϊον cum PLO 
ser. D»° 26 του Φιλοξενίτου post Κωνσταντίνου add. Ν 31 αϋτοϋ R 32 
ταττόμενος : πραττόμενοζ F 35 βασιλέως καί άδελφοΰ Bekk 36 oí — ούτε : 
ούδ 'ένδέΜ 37—38 αΐτησαμένου — άγαγέσθαι ο m. Μ 37 έκπεπόμφασιν : πεπόμ-
φασιν 'Αλέξιον V 38 συνέθετο: συνήγετο Α 40 διατιθεμένου VA 41 ύπέρ: 
ύστερον VA άποτεύξεσθαι V 42 άδεές LO 

39 διέθετο : ύπέθετο R : ύπέσχετο MDFPLO Bekk 

παρεισελθεϊν (παρελθεϊν Ο), ούκοϋν (καί add. Ρ Bekk) τούς μέν κτλ. PLO Bekk 
21 έκεΐυω post έχοντα; add. PLO Bekk αυτήν om. PLO Bekk 25 τελευταϊον 
PLO Bekk 29 οϊ βασιλεύσειν αύθΐξ τόν Ίσαάκιον διά σπουδής πάλαι (πάλαι 
om. Ο) έτίθεντο PLO Bekk 35 τήν: τήν του PLO Bekk 39 'Αλέξιος: ό αύτοΰ 
uiòs (uiòs αυτού Bekk) 'Αλέξιος PLO Bekk 
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μειράκιον, οΰτ' ήκριβολόγησε προς ουδέν των ζητημάτων, οΰτε μην το 
μισορρώμαιον φρόνημα των Λατίνων όπωσοϋν έβάλετο κατά νουν. 
ètri τοιαϊσδε τοίνυν του βασιλείου ύψους καταστροφαΐς την είς την 45 
πόλιν πριάμενος ε'ίσοδον συνεδρίας ήξίωται πατρικής καί βασιλείας 
προσλέληπται κοινωνός, άπας τοίνυν φυλέτης της πόλεως εις τά 
αρχεία συνέτρεχε συν τω πατρί τον υίόν όψόμενος και άμφοίν άπο-
δώσων προσκύνησιν. 

Μετ' ου ττολλάς δ ' ημέρας οί των Λατίνων ηγεμόνες ες τά βασίλεια 50 
τταραβάλλουσιν, ούχ ούτοι δέ μόνον, αλλά καί οί τό γένος παρ ' έκείνοις 
έπίσημοι· καί παρενηνεγμένων σκιμπόδων τοις βασιλεΰσι συνηδρίαζον 
άπαντες, εύεργέται καί σωτήρες άκούοντες καί πασαν άλλην άγαθήν 
προσηγορίαν δεχόμενοι, ώς τον φίλαρχον Άλέξιον ες αυτά τισά|μενοι 
τά παιδικά, δυσπραγουσι δ ' αυτοϊς έπαμύναντες. ού ταΟτα δέ μόνον, 55 
άλλα καί πάσης μετεΐχον φιλοφροσύνης καί δεξιώσεως, θεραπευτήρια τε 
καί τρυφητήρια τούτοις επινενόηντο· Ίσαάκιος γάρ, ε ί τ ι π ο υ εοτεγεν 
ένδον τό γαζοφυλάκιον τό βασιλικόν, καί αυτός δέ πορισάμενος ήν 
συνειληφώς Εύφροσύνην την βασιλίδα καί τούς τό γένος ες αύτη ν ανα-
φέροντας, έξεφόρει τε άμφοτέραις καί μετήγγιζεν άφειδέστερον. 60 

' Επεί δέ ταϋτα ώσεί καί ρανίς έκρίνετο τοις λαμβάνουσιν (ούδέν γαρ 
έθνος έρασιχρηματώτερον τοΟδε του γένους τρεχεδειπνότερόν τε καί 
δαπανηρότερον ετερον) καί διψώντες ήσαν άεί προχοών πελάγους 
Τυρσηνικοΰ, άπτεται καί των άψαύστων παναθεμίτως, οπόθεν, οΐμαι, 
καί τά 'Ρωμαίων άνατέτραπται τέλεον καί ήφάντωται· ώς γάρ χρη- 65 
μάτων ¿σπάνιζε, καί τοις Θείοις έπεφύη διά τοΟτο τεμένεσιν. ήνίδεινού 

50 με6' — ήμερα;: in t ra dies 19 mens. lu i . et 1 mens. Aug. a. 1203 

60 έξεφόρει . . . άμφοτέραις : cf. p. 188, 30 63—64 πελάγους Τυρσνηικοϋ : cf. p. 60, 42 

VA = a, R M D F = b, P L O 

43 ουδέ εν R M D F ζητουμένων R 45 έπΐ τοιαϊσδε : έπιτηδείω; Ο τοίνυν: vOvR 
47 προσλέλειπται D P L O 48 συν om. O 52 έπίσημον R συνεδρίαζον RO Sc: 
συνήδριζον Bekk 54 τισάμενοι : τεθέμενοι Α 55 έπαμύνοντε; R 57 έτπνενόην-
ται Bekk γ ά ρ om. Ο ετι pos t π ο υ add. R D F N 58 τ ό γαζοφυλικόν τό 
άγαλικόν Α áy¡ an t e συνειληφώζ add. Ο 59 εΐζ Bekk 60 άφειδέστερον : 
άδεέστερον Bekk 65 ανατρέπεται D F 

46 ήξ ίωτο b P L O Bekk 55 δυσπραγοϋσι δ ' : καί δυσπραγοϋσι ν b P L O Bekk 
58 τ ό (τό: τοΰ Ο: τ ό τοϋ Ν) βασιλέως (-εΐας Bekk) γαζοφυλάκιον b P L O Bekk 
συμπορισάμενοί b P L O Bekk 65—66 ώς —τεμένεσιν suppl. P m ^ : om. b LO 66 
ήν: ήν γ ά ρ b PLO Bekk 

43 οΰτε P L O Bekk πρόζ ούδέν: τ ίνα P L O Bekk 50 οί :καΙ ot P L O Sc Bekk 
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μόνου τάς ιεράς εικόνας Χρίστου άξίναις εκκοτττομένας και χαμαΐ ριπτο-
μένας καί τούς αύτών κόσμους μή σύν φειδοϊ και ώς ετυχεν έκσπωμένους 
καί ττνρί παραπεμπομένους, άλλά καί σκεύη τά σεπτά τε και παναγή 
άπεριθαμβήτως έκ των ναών άρπαζόμενα και πυρούμενα καί ώς κοινόν 
άργύριον καί χρυσίον τοις πολεμίοις στρατεύμασι παρεχόμενα, καί 
της κατά τών άγιων τησδε λύττης ούτ ' αύτόν τον κρατούντα είσήει 
τις αίσθησις όπωσοϋν τών τε άλλων ουδείς παρρησιαζόμευος ήν την 
εύσέβειαν, άλλά της | έχεμυθίας ενεκεν, εΐτ ' ουν άναλγησίας είπεΐν 
οίκειότερον, ουδέν τών παραφόρων διενηνόχαμεν, δθεν ώς υπεύθυνοι 
πεπόνθαμέν τε καί εϊδομεν όπόσα βαρυσυμφορώτερα τών κακών. 

Όποιον γάρ το χυδαΐζον στίφος της πόλεως, μήτ' αύτόθεν τοις 
έπαινετοϊς προσχωρούν, μήθ' έτέρω πειθόμενον είσηγουμένφ τά λφονα, 
ήδη ταις 'Ρωμαϊκαϊς χώραις είσκεχυμένων τών πολεμίων εις έδαφος 
καθαιρεί καί διαλύει παραλόγως εις χουν τάς προς θάλασσαν οΙκίας τών 
έξ έσπέρας εθνών, μή διαστεΐλαν του πολεμίου το φίλιον. έδυσχέραινον 
ούν προς τήν άτοπίαν ταύτην καί άβουλίαν ούχ οΐπερ μόνον εκ της 
Άμάλφης ήθεσιν έντεθραμμένοι 'Ρωμαϊκοίς, άλλά καί οι τών εκ της 
Πίσσης τήν Κωνσταντίνου άνθείλοντο. μήπω τοίνυν φυγάς ό βασιλεύς 
όφθείς 'Αλέξιος χρησταϊς έλπίσι τούς εκ τώνδε τών γενών εβουκόλει καί 
τό της λύπης άφήρει πολύ. ώς δ' ò μέν δρασμώ έχρήσατο, βασιλεύσας 
δ ' ήν Ίσαάκιος, καταλλάσσει τούς έκ Πίσσης τοΤς Βενετίκοις, καθ' ήμών 
καί τούτο έπιτεχνώμενος · οί δέ πρός τήν Περαίαν άπάραντες, εν ή 
κατέλυον οί διάφοροι, γίνονται τοις πρώην άντίφροσι σύσκηνοι καί 
όμόδειπνοι καί τά πάντα συμφυείς καί όμόφρονες. 

VA = a, RMDF = b, PLO 

67 καί om. ARMDF 69—70 καί παναγή —άπερι(θαμβήτωζ) om. M 71 τταρε-
χόμενον VA 72 τόν om. M 75 όθεν : δθεν καί O 76 τε : τι A : om. R όσα F 
βαρυσυμφορώτατα L 78 ετερα A : ετέρων R 79 âs V 80 âç A 82 ττρός τό 
του πράγματο; άτοπον καί παράλογον Β où μόνον όσοι Bekk 83 Άμάλφης 
cum VA ser. Sc ήσαν post 'Αμόλφης add. O, post ήθεσιν L s ήθεσιν: εθνε-
σιν Α τών έκ: έκ τών VA της om. RMDF 86 αφαιρεί Α 89 διάφοροι: 
πολέμιοι Ο σύσκηνοι: όμόσκηνοι VA 90 καί τά: κατά DF 

75 άπαντες post διενηνόχαμεν add. b PLO Bekk 
82 τήν άβουλίαν ταύτην καί άτοπίαν b PLO Bekk 82—83 της Άμόλφης (TOÏS 
Άμόλφοι; R) b PLO Bekk 84—85 όφθείς ô βασλεύξ b PLO Bekk 

68 καί alt.: άλλ' PLO Bekk 82 οΐπερ: όσοι PLO Bekk 87 Ικ της Πίσσηζ 
PLO Bekk 88 άσυντηρήτως post τούτο add. PLO Bekk 
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Ένυεακαιδεκάτην δ' άγοντος τοΟ Αύγουστου μηνός, της έκτης 
ίνδικτιώνος τοϋ έξσκισχιλιοστοΰ έτττσκοσιοστοΟ ενδεκάτου έτους, τι-
νές των Φραγγίσκων | (ούτοι δέ είσιν οί πάλαι Φλαμίονες κικλησκό-
μενοι) Πισσαίων και Βενετικών μοΐραν ττροσειληφότες ώς είς όψου ετοι-
μον και πρόχειρον ερμαιον τά των Σαρακηνών διαπλωΐζονται χρήματα. 95 
καί δη το σύνταγμα εκείνο το πονηρόν τη πόλει προσσχόν δι' άλιάδων ι 
(ούδέ γάρ ην τις ò ττροσιστάμενος δλως ειτεισπλέειν σφας τή πόλει καί 
αύθις άνάγεσθαι) τφ των έξ "Αγαρ συναγωγίω λάθρα επεισπίπτουσιν, 
ö φηαι Μιτάτον ή δημώδης διάλεκτος, καί τά ένόντα μετά ξίφους λη-
στεύουσιν. ώς δ' ούτω ταϋτα παραλόγως καί ύττέρ δόκησιν ττασαν 5 
τταρηνομεϊτο, ήμύνοντο μεν αύτούς οί Σαρακηνοί τάς χείρας τοις τταρα-
τυχοΟσιν όπλίσαντες, έπιβοηθοΰσι δέ καί 'Ρωμαίοι, παρά της του 
κάκου φήμης εκεΐσε συνηλισμένοι. καί οΰκουν μεν άπαν όπόσον καί έδει 
κατήνυσαν, επί δέ βραχύ της των ανδρών εκείνων όμαιχμίας άναχώ-
ρησις γίνεται, οί δέ τό δι* δπλων άντέχειν μεθέντες επί τφ μή πάνυ ίο 
πρότερον έμπρησμω διανοούνται καί πρόσφατον, άνυσιμώτατον 
άμυντήριον καί υπέρ άπαν ετερον την πόλιν εχον ταχύ κατεργάσασθαι 
πείρα μεμαθηκότες τό πυρ. 

Καί δή κατά πλείστους διαστάντες τόπους πυρ ταϊς οίκίαις ύ-
φάπτουσι. τό δέ μεταρσιωθέν ύπέρ εννοιαν την νύκτα δλην έκείνην καί 15 
τήν έπιούσαν ήμέραν καί την ταύτης διάδοχον έσπέραν τό παν επενέμετο. 
καί ήν καινόν τό όρώμενον καί πδσαν υπερβαίνον λό|γου δύναμιν· 
πολλών γάρ καί άλλων τη πόλει πρότερον εμπρησμών, ούμενουν 
εϊπη τις όπόσων καί οίων γεγενημένων, ό τότε σνμβάς εναύσματα 

92 die 19 mens. Aug. a. 1203 

3 των έξ "Άγαρ: cf. p. 28, 21 

VA = a, RMDF = b, PLO 

91 S ' άγοντος : διάγοντος M Bekk 91—92 5' et ,^ψια' codd. exc. R, ubi , ΐψέν-
δέκατον, V 92 καί post έτττακοσ. add. Bekk 93 Φραγκίσκων A 94 ώζ om. A 
όψιν R 95 ερμαιον om. V 1 σύναγμα V έκεΤνο: τόδε Ο 2 όλως :ras. L 
ίπεισπεσεΐν V 3 είσττίτττουσιν VA 6 τοις : γάρ sed τοις sscr. V 8 συνηλισ-
μένοι έκεΐσε Α όσον D 9 έπΐ βραχύ δέ Α 10 πάνυ om. Μ 12 Ιχον om. Ο 
15—16 τήν pr. —έσττέραν: δλην την νύκτα καί τήν ήμέραν καί τήν διάδοχον της 
αύτη ς νύκτα Β 

91 έννακαιδεκάτην b exc. R, PLPCO Bekk 91—92 της — ίνδ. : suppl. Ρ, ubi τοϋ — 
έτους i. r. ca. 25 litt. : om. b LO 95 ττροχειρότατον b PLO Bekk 11 πρόσφα-
τον: δεύτερον b PLO Bekk 15—16 τήν —· έσπέραν cum a ser. Ρ, ubi 16 τήν pr. — 
έσπέραν i. r. 25 litt, et mg. : τήν ταύτης διάδοχον ήμέραν b LO 

2 έπιπλέειν PLO Bekk 8 καί om. P a c LO 
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554 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 732/3 

20 βραχέα τούς πάντας απέδειξε, ττολλαχοΰ γαρ διαιρούμενος και δια-
σπώμενος της συνεχείας αύθις συνήρχετο καί ώς εις όλκόν ενα πυρόεντος 
συνήπτετο ποταμού. άνετρέποντο στοαί, αγορών κάλλη κατερρι-
πτεϊτο, κιόνων μέγεθος διεφορεϊτο καθ' Ολην εύπρηστον. ουκ ήν των 
όντων ουδέν, ô ήν εκείνου του ττυρός σθεναρώτερον. το δέ δή καινό-

25 τερον, ώσεί ψωμοί πυρός εξ εκείνης της βαρυβρόμου και σιδηράς έμπρή-
σεως αποσπώμενοι και φερόμενοι διαέριοι τάς πόρρωθεν οίκοδομίας 
κατέφλεγον, κατά διαστήματά πως άκοντιζόμενοι καί ώς οί εν αίθέρι 
διάττοντες εκτεινόμενοι · και τόν εν μέσω χώρον άθιγή τω τέως έώντες 
καί άκατάπρηστον, μετά βραχύ κάκεΐνον έπανιόντες συνέμαρπτον και 

30 ήφάνιζον. εν πολλοίς δέ καί κατ' ευθυωρίαν το πυρ προϊόν, υ π ' ανέμου 
βορρά έλαυνόμενον, μετά βραχύ παρεγκλϊναν, ώς εΐ νότος αύτό διερ-
ρίπιζεν, ώρδτο δόχμιον, άμαυροΟν έπιστροφάδην καί τά όλως έμ-
πρησθήναι άνυπονόητα. έπελάβετο δέ καί του Μεγίστου Νεώ τό δεινόν. 
και δή όσα προς αψίδα νένευκε του Μιλίου καί τω άνδρώνι συνήπται 

35 τω Μάκρωνι και τω λεγομένω αί Σύνοδοι | εις έδαφος κατερράγησαν, 
μή της όπτής έπαρκεσάσης πλίνθου, μή των βαθέων άντισχόντων 
θεμέθλων, αλλ' ενδόντων πάντων και δίκην θρυαλλίδων κατεργασθέντων. 

"Ηρξατο μέν ουν ή πρώτη του πυρός άφή άπό του συναγωγίου 
των Σαρακηνών (τό δέ έστι κατά τό προς θάλασσαν επικλινές καί 

40 βόρειον μέρος της πόλεως καί τω τεμένει έγγίζον, ô έπ' ονόματι της 
αγίας Ειρήνης ΐδρυται), καί προς μέν εω κατά εύρος έλώφησεν ές τόν 
νεών τόν παμμέγιστον, κατά δ ' έσπέραν ές τό λεγόμενον Πέραμα εξεμη-
κίσθη, καί διερρύη εκτοτε του πλάτους λαβόμενον της πόλεως καί πέρας 
εθετο της όρμής τά νότια τείχη της πόλεως, ή μάλλον τό καινότατον, 

45 καί ταύτα κατ' έπίβασιν ώσπερ ύπεραλάμενον τάς εξωθεν οικήσεις 
κατενεμήσατο καί νήα περιπλέουσαν άνθρακες έκτιναχθέντες κατέφλεξαν. 

VA = a, RMDF = b, PLO 

21 συνεχείας : συμμαχείας O 22 συνήπτοντοΥ 23 έμπρηστον RDF 28 5i<jrr-
τοντες : διατάττοντες R 30 καί om D 31 βορρά : φορδ Α παρεκκλίναν LO : πα-
ρέκκλιναν Bekk 32 καί om. VAL 34 άνδρώνι: δόμω V: δήμω Α: οίκω Β 35 
καί — Σύνοδοι om. VA ές VA 36 μή: μηδέ VA 39 κατά: καί Α 41 μέν 
om. Bekk κατ' εύρος D τόν om. VA 42 ε ¡ς D 43 του —• πόλεως om. 
VA Sc 43—44 καί πέρας — πόλεως om. MF Bekk 45 καί ταύτα: κατ' αυτών V 
Οπεραλώμενον Ο της πόλεως post εξωθεν add. Bekk 46 κατέφλεξαν : κατέκαυσαν O 

33 συνεπελάβετο b PLO Bekk 41 έλώφησεν : λωφήσαν τό (τό : ές τό Μ) πΰρ b 

24 καινότερον : παράδοξον PLO Bekk 28 καί : τω τοι καί LO 38 μέν om. Pa c 

LO 39 καί om. PLO Bekk 41 κατ ' eC/ρος PLO Bekk λωφήσαν PLO Bekk 
(cf. b) 
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ήθάλωντο δέ καί οί του Δομνίνου λεγόμενοι έμβολοι αϊ τε ύπόστεγοι 
άμφίδυμοι αμφοδοι αί οατό του Μιλίου άρχόμεναι, ών θατέρα eîç αυτό 
παρέτεινε το Φιλαδέλφιον. συν αυτοΐς δέ καί ή Κωνσταντίνειος αγορά 
και τά μεταξύ πάντα, όσα προς βορραν καί νότον πρόεισιν άνεμον. 50 
ούδ' αυτό το ιππικό ν άδιαλώβητον ΰπολέλειπτο, άλλα καί τούτου τό 
προς τους δήμους άπαν μέρος εξεπυρώθη, και δσα κάτεισιν ες Σοφίας 
καί κατ' αυτό τό Βύκανον παρεκτείνεται, καί καθεξής όπόσα τοις των 
'Ελευθερίου άγχιτέρμονα μέρεσι. 

Του δέ πυρός άπό θαλάσσης εως θαλάσσης τήν πόλιν διαζώσαντος 55 
και I διελόντος ώς εϊς χάσμα μέγιστον ή ποταμού πυρός μέσον έλκοντος, 
οΰκ ήν άκίνδυνον συμμϊξαι τοις φιλουμένοις, εί μή τις άκατίφ διεπορ-
θμεύετο. τότε καί οί πλείους των οίκητόρων τής πόλεως των ουσιών 
άπεψίλωντο, οία του πυρός τοις μέν άπαρασκεύοις έπιπαφλάσαντος, 
των δέ τά όντα μεταθεμένων προς ετέρας καταγωγάς καί μηδ' ούτω 60 
διασωσαμένων αυτά· ελιξι γαρ καί περικαμπαϊς έκτροπαϊς τε πλείσταις 
καί έπανόδοις τό πυρ χρησάμενον ήφάντου τά μεταγόμενα. ώ μοι των 
λαμπροτάτων καί περικαλλών δόμων καί παντοίας γεμόντων χάριτος 
και του ρυηφενοϋς βίου καί ζηλωτέου παρ' άπασι. 

Προς δέ τά δεινότατα ταύτα συναντήματα δ τε βασιλεύς Ίσαάκιος 65 
καί ò τούτου υιός 'Αλέξιος ουχ δπως οΰκ έδυσχέραινον, άλλά καί συν-
τελεσμόν έπηύχοντο του παντός, οί τής πατρίδος δαλοί, οί τήν όψιν 
φλογεροί, κάντεϋθεν διαχαράττοντες τον έμπρηστήν γραφικόν πονηρόν 
άγγελον. μήπω δέ καθαρώς λωφήσαντος του πυρός, ή τών θείων 

55 άπό —· θαλάσσης : cf. Ps. 7 1 , 8 68—69 τόν — άγγελον: cf. 4 Mach. 7 , 1 1 
(έμπυριστήν άγγελον) 

VA = a, RMDF = b, PLO 
47 ήθάλω-

σαν Ο Δομνίου A : Δομνίκου Da c λεγόμενοι om. L 47—48 ai — άρχόμεναι 
om. VA : hab. Β Sc 48 άρχόμενοι R θάτερος YA : άτέρα Bekk ές VAO 49 
φιλάδελφον Μ καί om. Bekk 50 τά om. D δσα — άνεμου om. VA : hab. 
Se: οσα πρός βορραν καί νότον βλέπουσιν Β 51 ούδ': άλλ' ούδ' VA άλλά om. 
V : έπεί Α 52 δήμου?: δυσμάς Bekk μέρος άπαν F 53 κάτεισιν: πρόεισιν VA 
53—54 τών Έ λ . : τοΰ Έ λ . Bekk 56 διελόντος: διελθόντος Bekk έλκοντος: 
ελικος V 59 έπιφλάσαντος Ρ : έπιφθάσαντος Bekk 61 πλείστοι? RM 62—64 
αί αϊ μοι καί φεϋ εις τους λαμπροτάτους μου οίκους καί περικαλεΐς τους πάσης γέμοντας 
χάριτος καί τοΰ πλουσίου μου β(ου Β 64 ρυηφανούς Ρ 68 ένδιαχαράττοντες V 

52 τοΟς om. b PLO Bekk 55 ούτως post διαζώσαντος add. b 64 βίου: βιότου b 
65—69 ό μέν βασιλεύς Ίσαάκιος ήχθετο, εί καί μή ές όσον εΐκός, ό δέ τούτου υίός 'Αλέ-
ξιος ούχ όπως ούκ έδυσχέραινεν (-ανεν Bekk), άλλά καί συντελεσμόν έπηύχετο τού παν-
τός, ό τής πατρίδος δαλός, ό (ό : καί Ρ L a c ? Ο Bekk) τήν όψιν φλογερός, καί (κάντεϋθεν 
i. r. 3 litt. Ρ Bekk) διαχαράττων εντεύθεν (έντ. om. Ρ Bekk) τόν (τόν : τόν έμπρηστήν 
i. r. 10 litt. Ρ) γραφικόν (έμπρηστήν add. Bekk) πονηρόν άγγελον b PLO Bekk 

49 παρατείνει PLO Bekk 55 ούτωσΐ ante διαζωσάντος add. PLO Bekk (cf. b) 
63 δόμων etiam Ρ : έμων δόμων LO 64 βίου : πλούτου PLO Bekk 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:23



556 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 73415/6 

70 αύθις κειμηλίων συλλογή τε και χώνευσις υπέρ το πριν έπετείνετο. 
ό δέ γε των Λατίνων στρατός τόν χορηγούμενον αύτοϊς ούτω χρυσόν 
τε και αργυρού εις τε τάς σωματικός χρείας ώςυλην βέβηλο ν μετεσκεύαζον 
καί τοις | βουλομένοις προύβαλλον εις πρατήριον, έαυτοϊς μέν τό άν-
επέγκλητον έπιμαρτυρόμενοι (ουδέ γάρ ήγνόουν, οπόθεν συνείλεκτο 

75 τά σφίσι βραβευόμενα χρήματα) ως τά ώφειλημένα λαμβάνουσι, τοις 
δέ 'Ρωμαίοις την ΰψόθεν έπιχαλώντες όργήν, ώς περιέπουσι μέν τά 
οίκεΤα, κοινοΟσι δέ τα θεοϋ. 

Δεήσαν δέ κάκ των Λατινικών δυνάμεων σύναρσιν ευρασθαι τόν 
'Αλέξιου (ό γάρ θειος αύτω καί πρώην βασιλεύων 'Αλέξιος άπαναστάς 

80 Δεβελτοϋ την 'Αδριανού κατέλαβε, καί ήν άπείπατο βασιλείαν έρασταΐς 
καταπροδούς έκμανέσιν, έραν τε πάλιν καί πειραν ουκ ήνέσχετο), οΰκ 
άλλως συνέκδημον αύτφ καί συστράτηγον τόν μαρκέσιον έπεσπάσατο 
Βονιφάτιον, εί μη χρυσίου δέκα προς τοις εξ καταθέσθαι οί συνέθετο 
κεντηνάρια. έξιών τοίνυν φυγάδα δείκνυσι τόν Άλέξιον συντονωτέρω 

85 του προτέρου και πολλω μακροτέρω χρησάμενον δραπετεύματι. άμέλει 
καί τάς Θρακίας πόλεις περιελθών, καί ταύτας καταστησάμενος, ειπείν 
δέ καί καλαμησάμενος (ό γάρ συνέκδημος έκείνω στρατός συχνάκις 
ώρεκτία των χρυσορρείθρων άρύεσθαι καί κατά τους διψάσι δηχθέντας 
πίνων ουκ έκορέννυτο), καί μέχρι Κυψέλλων κατιών, έπάνεισιν αύθις 

90 είς τά βασίλεια, άπας της φατρίας έξηρτημένος, οί την του πατρός 
πήρωσιν καί την εκ της άρ|χής καθαίρεσιν Άλεξίω τω θείφ συνδι-
επράξαντο. 

"Ο καί μη φέρειν Ίσαάκιος εχων, δτι καί ή ν καιροφυλακών είς φως 
έκρήξαι τόν κότον, δν ΰπέτυφεν έκ μακρού τη ψυχη κατά των σχέτλια 

95 εκείνον έργασαμένων, κακηγορών ούκ εληγε τόν υίόν, καί μάλισθ' ότι 

84 έξιών: ca. diem 19 mens. Aug. a. 1203 89 έπάνεισιν: die 11 mens. Nov. a. 1203 

VA = a, RMDF = b, PLO 

74 έπιμαρτυρόμενοι : ώς μαρτυρόμενοι 
R : έτπμαρτυρούμενοι Μ οϋδέ: où Bekk 75 χρήματα om. V : όττόθεν ταύτα 
συνήγοντο Β τά alt. : τά αύτά R 76 όργήν: όρμήν Ο 77 τά (om. Μ) τοΰθίοϋ 
RMO του 0εοΟ RMO 78 Λατίνων RO εΟρέσθαι Ο 81 ήνέσχετο : ήσχΟνετο Bekk 
82 έσττάσατο R 83 συνέθεντο RM Bekk 86 θρακίους V : θρακείας R 87 
έκείνω om. Α: έκεΐνης F συχνάκις: πολλάκις F 89 αύθις: πάλιν Bekk 94 
κότον: τόκον V έπέτυφεν R 95 κατηγορών V έληγε: ένέλιπε Bekk 

80—81 καί — ήνέσχετο suppl. Ρ, ubi τοΰ Δεβελτού — ήνέσχετο i. r. 
ca. 25 litt, et mg. : om. b LO 84—85 έξιών — δραπετεύματι suppl. Pm«, ubi 
συντονώτερον et μακρότερον: om. b LO 

70 καταχώνευσις PLO Bekk 71 οϋτωσΐ PLO Bekk 80 τοΰ Δεβελτού PLO Bekk 
89 καί om. P a 0 LO 95 δεινά post έργασαμένων add. PLO Bekk 
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τήν οΐκείαν έώρα ίσχύν ύποβαίνουσαν και κατά βραχύ πως άφιπτα- ι 
μένηυ και irpòs τόν uiòv μεταρρέουσαν. άττεττνίγετο δέ και προς τήυ 
μετάθεσιν τής άναγορεύσεως · ό μεν γαρ υιός προταττόμενος κατατεινο-
μέναις άνευφημεϊτο φωναϊς, ώς τω π α τ ά γ ω κόπτεσΟαι τά ανάκτορα, 
ό δέ κατά το της ήχους ύστερόφωνον παρηκολούθει ταϊς υίϊκαΐς και 5 
στερροτέραις άνακηρύξεσιν. ουδέν δέ τι δρασαι προς τά συμβαίνοντα 
ούτω δυνάμενος υ π ' οδόντα έτονθόρυζε και οίς ώς εξ άδυτων της καρδίας 
άνεμήρυε τά απόρρητα κατά του υίοϋ άπόφημα διελέγετο, εωλα μεν 
αύτω τά χρηστά λέγων είναι, και ώς ούδ' όλως σωφροσύνη έρρύ-
Θμισται, έν τοις χειρίστοις τό ήθος τυπούμενος, φθόροις τε άνδράσι ίο 
σννδιαιτώμενος και κόπτων έν τω μέρει τούς έταίρους κατά γλουτών 
και υ π ' εκείνων αύθις έπικρουόμενος. 

Ού μάτην δέ ταυτί καΐ είκαίως κατά του υίοϋ ήγόρευεν Ίσαάκιος, 
άλλά και πλείω τούτων και ασελγέστερα πολλω πλημμελών τό μεγαλο-
πρεπές καΐ παγκλέϊστον της τών 'Ρωμαίων βασιλείας κατερρύπαινεν 15 
όνομα, εις γαρ τάς τών βαρβάρων σκηνάς μετά μετρίων οπαδών 
περαιούμενος συνεκραιπάλα τοις έν | αυταϊς και συνδιημερεύων έκύ-
βευεν. οι δέ συμπαίγμονες έκείνω τό της κεφαλής άφαιροϋντες διάδημα, 
χρυσόκολλον öv καί λιθόστρωτο ν, αυτοί μέν εκείνο περιετίθεντο, τόν δ ' 
Άλέξιον περιέβαλλον τό λαχνήεν και έρεοϋν καί τής Λατινικής ταλασίας 20 
κάλυμμα. 

Ού μόνον δέ ό 'Αλέξιος ένευκαιρών ταΐς πράξεσι ταύταις παρά τοϊς 
τών Λατίνων εύσχήμοσι καί τοις τών 'Ρωμαίων έχέφροσι βδελυγμίας 
έκρίνετο, άλλα καί ό τούτου πατήρ Ίσαάκιος ούκ έπ' έλαττον ή ν 
στυγητός, έπειδήπερ καί πάλιν άλλοκότοις δόξαις περιεφέρετο λόγιά τε 25 
καί όμφάς συντιθείς ούκ εληγε τών επί τής προτέρας άρχής άρρητότερα. 

VA = a, R M D F = b, PLO 

1 καί om. VA έφιπταμένην R 2 έπνίγετο V 3 προσταττόμενος V 5 
της om. D F 6 δέ om. M 7 ώς έξ : έκ τών LiJC 9 είναι λέγων D σωφροσύνην 
V abbrev. Α 11—12 κόπτων —έπικρουόμενος : τά ήθη μιμησάμενος χείρων τού-
των έγένετο παίζων μετ' αύτών καί σφονδηλέας κρούων αύτοίς καί ούτοι πάλιν αύτόν Β 
14 πολλω om. V B 15—16 της βασιλείας κατερρύτταιυεν όνομα τών 'Ρωμαίων D F 
17 συνεκραιπάλαι Μ : -λει D F K αύτοΐς D F 20—21 τό έξ έρίου Λατινικόν κά-
λυμμα Sc 23 τών : έκ τών Ο έχέφροσι V B : σώφροσι cum b PLO ser. A βδε-
λυγμένας R 

11—12 κόπτων — έπικρουόμενος cum 
a ser. D m g : τά ήθη τούτων άναματτόμενος b PLO Bekk 14 τούτων: ετερα b PLO 
Bekk 20 καί έρεοΟν suppl. P m « : om. b LO 23 σώφροσι b PLO Bekk 

6 συμβαίνοντα: γινόμενα PLO Bekk 21 κάλυμμα: περίβλημα PLO Bekk 22 
ó om. P"c LO Sc 
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ει ye πάλαι μεν του μόναρχου έφαντάζετο και αυτός είναι άναιδώς 
διετείυετο ό τη δυσμή συνάψων την εω καί κράτος περιζωσόμενος το 
παγκόσμιον, τότε δε και την πήρωσιν άποτρίψασθαι προσεδόκα των 

30 οφθαλμών καί ώς λεβηρίδα την νόσον άποξύσασθαι την αρθρίτιδα και 
τό δλον εις άνδρα θεοείκελον άμειφθήσεσθαι, ώστε καί των μοναστών οί 
καταρατότατοι καί βαθεϊ ληΐω κομώντες την τοΟ πώγωνος άρουραν, 
είς αίσχύνην τε οίκείαν τό θεοφιλές οί Θεομισεϊς περικείμενοι σχήμα, τάς 
άρχικάς τραπέζας μεταδιώκοντες καί τών Ιχθύων τους νεαλεϊς καί πίονας 

35 περιχαίνοντες, συνδειπνουντες Ίσαακίω σνγκαθίστων έκείνω την μον-
αρχίαν έν λόγοις, τον άνθοσμίαν ζωρότερον προσφερόμενοι, ενίοτε δέ 
καί I τάς εξηρθρωμένας χείρας περιπτυσσόμενοι και τοις όφθαλμοΐς 
αΰτάς προσάπτοντες την όσον ούδέπω τούτων προηγόρευον άνα-
καίνισιν καί κραταίωσιν. ό δέ διεχεϊτο πώς άν εΐπη τις τοις λεγομένοις 

40 καί έπεσκίρτα τοις βωμολοχεύμασι τούτοις ώς άψευδέσι θεσπιωδήμασιν. 
Έν πολλοίς δέ καί τούς τη άστρικη προσκειμένους προσιέμενος 

άλλα τε ταϊς αυτών ύποθήκαις ϋπείκων είργάζετο, καί δη καί τόν 
Καλυδώνιον συν, δς εν τ ω ίππικώ φρίσσων την έπινώτιον τρίχα ρύδην 
φέρεται, της βάσεως καθελών μετήνεγκεν είς τό μέγα παλάτιον, τον την 

45 όρμήν συώδη καί άτάσθαλον δήμον της πόλεως καταστελεΐν εντεύθεν 
οίόμενος. 

'Αλλά και τών αγοραίων οί φιλοινότεροι τό Ιστώς επί στήλης έν 
τω Κωνσταυτινείω φόρω της 'Αθηνάς άγαλμα είς πλείστα διεϊλον 
τμήματα* έδόκει γάρ τοις άφροσι σύρφαξιν ύπέρ τών έξ έσπέρας έστοι-

50 χειώσθαι τούτο στρατών, άνέβαινε μεν την ήλικίαν όρθιον | ώς ές 
τριακάδα ποδών, ήμφίεστο δέ στολήν έξ οποίας Ολης δλον τό ΐνδαλ-
λόμενον κεχαλκούργητο. ποδήρης δ ' ήν ή στολή καί συμπτυσσομένη 
πολλαχη τών μερών, ώς μή τι του σώματος παραφαίνοιτο, δπερ ή 
φύσις περιστέλλει υ έπέταξε. μίτρα δ* "Αρεος τήν ίξύν διειληφυΐα ίκανώς 

55 αύτήν περιέσφιγγεν. είχε δέ κάπί τοις στέρνοις δν όρθοτίτθιον ποι-

ΥΑ = a, RMDF = b, PLO 

27 εΐ τε R 28 ττερισωζόμενοί Μ 30 άθριδάτιδα R : άθρύτιδα Μ : άθρίτιδα F 
31 θεοίκελον Α άμειφθήσεται R μοναχών V 33 οί θεομιγες R 36 τόν om. V 
39 είττοι V Bekk 42 ύττείκων om. VD καί alt. om. D 43 σύν: σεμών Ο 
44 μετήνεγκεν om. Μ 47 loros Bekk έπί στήλην καί êv Μ 48 διεϊλον: 
διηγον F: διεϊλε Ο 50 μέν: μέν ούν Ο όρθριον Vac R: ό ρ θ ρ ι υ έ ς : àv R 
51 τριάκοντα VR: τριακοντάδα Α 51—52 ίνδαλλούμενον έχαλούργητο Ο 
52 δέ F ήν δέ D»= 54 "Αρεως Υ 55 ôv RM 

48 τη Κωνσταντινείω άγορδ b 

55 όρθότιτθον ôv PLO Bekk 
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κίλον αίγιδώδες έπένδυμα, τών ώμων διεξικνούμενον, την της Γοργόυης 
t w o ö v κεφαλήν, ò δε γε αύχήν άχίτων ών και προς τό δολιχόδειρον 
έκτεινόμενος άμαχον εις ήδονήν θέαμα ήν. τοσούτον δ ' ó χαλκός ττρός 
την εκάστου μίμησιν πειθήνιος ύπηλλάττετο, ώστε και τά χείλη δόξαν 
παρεϊχον, ώς εΐ προσμενεϊ τις, μείλιχον φωνήν ενωτίσεται. και φλεβών 60 
δέ διεκτάσεις ύπεκρίνοντο και ώς ύγρόν όλον τό σώμα èv οίς έδει περι-
εκλδτο και ζωής άπέχον μετεϊχεν ώς ζών άνθηρότητος, τούς οφθαλμούς 
ίμέρω παντί ρεόμενον. ίππουρις δ' επικείμενη τ ή κεφαλή δεινόν κα-
θύπερθεν ενευεν. ή δέ κόμη ες πλέγμα συνεστραμμένη και δεσμουμένη 
όπισθεν, όση κέχυτο εκ μετώπων, τρυφή τις ήν οφθαλμών, μή έπίπαν 65 
τ ώ κράνει συνεχομένη, αλλά τι και παρεμφαίνουσα τοΟ πλοχμοϋ. 
τών δέ χειρών ή μέν λαιά τά συνεπτυγμένα της έσθήτος άνέστελλε, 
θατέρα δ ' έκτεινομένη προς κλίμα τό νότιον είχε καί την κεφαλήν ήρεμα 
έγκλινομένην έκεΐ καί τάς τών οφθαλμών | έπ ' ϊσης τεινομένας βολάς · 
δθεν οί μηδέ τάς θέσεις τών περάτων όπωσοΰν έπιστάμενοι ές έσπέραν 70 
άφορδν τό άγαλμα διετείνοντο καί οίον έπισπασθαι χειρί τά έκ δυσμόθεν 
στρατεύματα, κακώς κρίνοντες καί μή προς έννοιαν όρθήν τοις όρατοϊς 
έπιβάλλοντες. 

Οι μέν ούν μετά τοιούτων κινημάτων τής διανοίας τό της 'Αθήνας 
συνέτριψαν άγαλμα, ή μάλλον τοις χείροσιν άεί προβαίνοντες καί καθ' 75 
έαυτών όπλϊται γινόμενοι την άνδρείας καί φρονήσεως έπιστάτιν κάν 
τοις τύποις αύτοϊς άπεώσαντο. οί δέ βασιλείς μηδέν ότι μή τήν συλ-
λογήν τών χρημάτων έργον άσχολίας πάσης είχον άνώτερον, έπεί μηδέ 
κόρος ήν παρά τοις λαμβάνουσι λήψεως, άλλ' όσον αϊ δόσεις πρού-
βαινον, τοσούτον ένήκμαζε τό φιλόχρυσον. άμέλει κάκ τών πολιτών 80 

78 Ëpyov — άνώτερον: cf. Pind. Isthm. 1, 2 

VA = a, R M D F = b, PLO 

56 αίγιδώδΕί έπένδυ-
μα : ένδυμα VA έξικνούμενον V 57 εύχίτων LP° O 59 έκάστου : έκείνου 
PLO Bekk 61 δέ: ώ ; δέ Α διέκτασίξ ϋπεκρίνετο R εδει: εδειξε Α 62 
άνθηρότατοζ F 62—63 tous — ρεόμενον om. O 64 sis D 66 τ ω : αύτώ R 
παραφαίνουσα VA τοΰ ττλοχμοΟ ante παρεμφαίνουσα suppl. Lp° 67 συνεπηγμένα M 
άνεστέλλετο A 68 άτέρα Bekk καί om. P R L a c Bekk 69 έκεϊσε R βο-
Aàs τεινομένα5 V 70 eïç AM 75 συνέτριψεν RM προσβαΐνοντες O 77 
άπώσαντο D 78 δέ post έπεί add. V 

64 διεστραμμένη b PLO Bekk 77 μηδέν : ουδέν b PLO Bekk 

58 àvcrreivópsvos PLO Bekk 68 πως post ήρεμα add. PLO Bekk 78 καί πάλιν 
post είχον add. PLO Bekk 
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φόρων ώδίυοντο συλλογαί. τούτου δέ μή όμαλώς προχωροϋντος (ό 
yàp λεώς, όσα και πέλαγος αχανές καί αόριστον άνέμω, toIs μή θυμή-
ρεσι διαρριπιζόμενον έπέφρισσεν eîç άπόστασιν), της μέν προθέσεως 
ταύτης άπέστησαν, το!ς δέ ζαπλούτοις έπιλέγδην, ώς υπέβαλλε ν ή 

85 φήμη, έπιφυόμενοι ήμελγον οϋχ όσον εδει καί ώς έσται βούτυρον, άλλ1 

όπως ή Λατινική γαληνιάσειε βούπεινα. καί τά χρύσεα δέ του Με-
γίστου Νεώ έπιπλα βαρυτάλαντα όντα καί λυχνίαι σύν αύτοίς αί 
άργύρεοι, άφαιρούμεναι και παραδιδόμεναι ττυρί, | προς βρώσιν άτεχυώς 
προυβέβληντο τοις κυσί καί μϊξις ήν των άμίκτων ανόσιος. 

90 Άλλα καί τούτων ούτω γινομένων και προδήλως άνομουμένων 
ουδέν έπεραίνετο. ήβούλοντο γάρ οί των χρημάτων είσπράκτορες, 
της των ' Ρωμαίων εύηθείας κατατρυφώντες καί της των κρατούντων ήλι-
θιότητος καταπαίζοντες, τούς μέν τάς τιμίας ύλας άποφορτίζεσθαι παρ ' 
αύτοίς, τούς δέ παρεστάναι άχθοφορουντας, άλλους προσιέναι χρυσαγω-

95 γούς, ένίους ένσκευάζεσθαι προς την αφιξιν, καί τούτο δρδσθαι διά 
ι παντός, όθεν τοις περί τήν μεγαλόπολιν τρυφηλοίς χωρίοις καί τοις 

εν Προποντίδι ίεροϊς τεμένεσι τοις τε λαμπροτάτοις οίκοπέδοις των 
βασιλέων παραλλάξ οί στρατηγοί έφιστάμενοι, καί παρά θάτερον 
άτερος όπλιζόμενοι, έσκύλευόν τε τά ενόντα καί αυτά πυρί παρεδί-

5 δοσαν, φειδόμενοι μηδενός παραλίου οικοδομήματος οί του καλοϋ 
ανέραστοι κηρεσιφόρητοι βάρβαροι. 

Πλείστα δέ κάν ταΐς ήόσι της πόλεως έπιπλέοντες συνιστών πόλε-
μον. καί ή ν ή νίκη άμοιβαδόν έπιμειδιώσα καί 'Ρωμαίοις καί μή τιθεϊσα 
πάντη τά των εναντίων άπρόσμαχα. όπόθεν καί τό δημώδες της 

ίο πόλεως άνδριζόμενοι ένέκειντο τον βασιλέα αΐτούμενοι συνάρασθαι 
σφίσι μετά στρατεύματος κατά της τών πολεμίων άντιμαχήσεως, 

7 πλείστα etc. : mensibus Dec. a. 1203 et Ian. a. 1204 

85 ήμελγον — βούτυρον: cf. Prov. 30, 33 (24, 68) 89 προυβέβληντο τοίς κυσί : cf. 
Mat. 7, 6 

VA = a, RMDF = b, PLO 
84 -σαν sscr. et τοις — ώς i. r. Ρ 84— 

86 TOUS δέ ζάπλουτους έπιλέγδην έσύλησαν, όπως (omisso ώς —· άλλ') Bekk 84 
ύπέβαλεν RMDF 86 γαληνιάσει L 87—88 σύν αύτοίς et άφαιρούμεναι καί om. 
VA 87 at om. RMDF" 88 άργύριαι R: -eiat AMD F άφαιρούμενοι καί πα-
ραδιδόμεναι R: άφαιρούμενα καί παραδιδόμενα MDF: παραδιδόμενα VA τω 
πυρί VA 89 προβέβληντο Bekk 90 γενομένων R 92 εύηθείας om. Ο 94 
άχθηφορούντας D χειραγωγούς R 2 Ιν τή ΤΤροπ. Α 3 τών Λατίνων post 
στρατηγοί add. L8 άφιστάμενοι Ο 3—4 θάτερον άτεροι V: θατέρωυ δτεροι Α 
5 παραλίου οίκοδομήματος om. VAB 7 πλείστοι Dpc 8 ήν om. V καί pr. 
om. V 9 τά τών : τούτων Ο όποτε Bekk 

90 οϋτωσΐ b 2 ίεροίς êv Προποντίδι b PLO Bekk 8 ποτέ post έπιμειδιώσα 
add. b PLO Bekk 
87 καί al λυχνίαι PL Bekk: aî τε λυχνίαι O 95 δ' post ένίους add. PLO Bekk 
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πιστοίς ούσι και πατριώταις, εΐπερ μή χείλεσι μέν 'Ρωμαίοις προσ-
τίθεται, τη δέ καρδία Λατίνος προσνένευκεν. ήσαν | δέ αί έπαγγελίαι 
πρός μηδέυ άνύσιμον προϊοΰσαι · ô τε γάρ 'Αλέξιος ώπλίσθαι κατά 
Λατίνων μή ττεφυκός ωετο και άσύμφορον και ό τούτου πατήρ Ίσα- 15 
άκιος ε1σήγε παραίφασιν κενοφωνεϊν τους εκ τριάδων έαν, τούς δ' 
αυτόν καταγαγόντας εις τήν πατρίδα τιμής της άνωτάτω καταξιοϋν. 
ταϊς δέ γνώμαις ταύταις προσέρρεπον καΐ τά τοΟ βασιλείου γένους 
έγκαταλείμματα, ήλικες ήλικα τέρποντες τόν Άλέξιον. ένιοι δέ καί 
τοις Λατίνοις εις έταίρους άνακραθέντες ώς έώλους Οθλους τάς των 20 
πολιτών έντεύξεις παρέτρεχον, τόν των Λατίνων έκτρεπόμενοι πόλεμον 
ώς οΰδέ λέοντα βρυχητίαν έλάφων στρατόπεδον. 

Μόνος δ' έκ πάντων ό Δούκας 'Αλέξιος, δς έκ του συνεσπάσθαι τάς 
όφρϋς καί οίον τοις όφθαλμοΐς έπικρέμασθαι προς των συνεφήβων 
έπωνομάζετο Μούρτζουφλος, πλήν καί ούτος βασιλειών καί τήν των 25 
πολιτών έπιτεχνώμενος ευνοιαν, τόν κατ' αυτών άπεθάρρει πόλεμον, 
αρετής τε ώς μάλιστα ποιούμενος ενδειξιν περί τόν λεγόμενον Τρυπητόν 
λίθον καί τήν έκεισε περια/ομένην άψϊδα τοις δυσμενέσι συμπλέκεται, 
μηδενός δέ τών παρεστώτων όμοφύλων ηγεμόνων, δόξαν ούτω βασιλεΐ, 
έπαρήξαντος μικροΟ συνείληπτο αν· δ τε γάρ ίππος επί γόνυ ώκλασεν, 30 
φ έπεκάθητο, καί πδσα ή ξυμβολή πρός ενα άπεκρίθη πολέμαρχον, | 
ει μή τοξότις νεολαία της πόλεως τά δυνατά παρατυχοϋσα έπήμυνε. 

Τό τοίνυν λαώδες της πόλεως μηδένα της έπί Λατίνους ξιφουλκίας 
συναγωνιστήν εύρίσκον καί σύμμαχον εις άποστασίαν οίδαίνειν ήρξατο 
καί ώς λέβης εκ πυρός κατά τών κρατούντων ατμούς άνιέναι ύβρεων 35 
καί τήν πάλαι ύφάλόν τε καί άγνωστο ν γνώμην έκζέειν πρός φως. 
ήγε μεν ούν τότε πέμπτη ν καί είκοστήν ό Ίαννουάριος μήν τής έβδομης 
Ινδικτιώνος του έξακισχιλιοστοΟ έπτακοσιοστοΟ δωδεκάτου έτους* 
συνδρομής δ ' ότι πλείστης ες τόν Μέγαν γινομένης Νεών ήναγκάζετο καί 

28 συμπλέκεται : fort, die 7 mens. Ian. a. 1204 37 ήγε etc. : die 25 mens. Ian. a. 1204 

12—13 είπερ—προσνένευκεν: cf. Is. 29, 13; Mat. 15, 8 19 ήλικες—τέρποντες: 
cf. Diogen. 5, 16; Nie. Or. 201, 15—16 

VA = a, RMDF = b, PLO 

15 πεφυκώς M Bekk 16 έδν τούς : έαυτούς F 17 αυτόν: αυτούς 
V els τήν om. M 18 ταύταις γνώμαις M 23 δέ R 27 περί: ώς 
περί Α 28 έκεί L 31 έπεκρίθη VA 32—33 τά — πόλεως om. Ο 33 
λεωδες Bekk 35 έκ om. V άνιέναι άτμούς Ο 37 ε ' καί κ ' Ο ό om. VA: hab. Β 
'Ιανουάριος M Bekk ζ' APMDO 38 ίνδ. per symb. APMDFO ,ςψιβ' 
APMDFO 39 είς DF Bekk γενομένης VALP» ναόν Ο 

25 έπωνόμαστο b PLO Bekk 26 κατ' αυτών: κατά τών Λατίνων b PLO Bekk 
34 ξύμμαχον b PLO Bekk 

18 προσεπέρρεπον PLO Bekk 37 μήν om. PLO Bekk 

36 van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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40 ή σύγκλητος ή τε των αρχιερέων ομήγυρη καί oi του βήματος λόγιμοι 
συνελθεϊν έκεϊσε και συνδιασκέψασθαί σφισι περί του δρξοντος. περί 
των προκειμένων τοίνυν τό παριστάμενον είπεϊν λιπαρούμενοι, έκ μέν 
του εύθέος επιθέσθαι τοις βασιλεΟσι και χειροτονεί ν ετερον εις αρχήν, 
ουδέ τήν αρχήν όλως εδοκιμάζομεν ΰποθέσθαι τοις συνιοϋσι* καλώς 

45 γαρ ήδειμεν ώς τό μείον ό προβληθείς άποίσεται τή τε άλλη καί ότι των 
Λατίνων οί στρατηγοί άμφοτέραις καί πάλιν άνθέξονταί τε του 'Αλεξίου 
καί περιέξονται. οί δέ λαοί χρήμά τι δντες αφελές καί εύρίπιστον καί 
πλέον του θεληματαίνειν ουδέν επιστάμενοι ουκέτ' εφασκον ύ π ' 'Αγγέ-
λων βούλεσθαι βασιλεύεσθαι, καί ώς ουκ άλλως ό σύλλογος έκεϊνος 

50 διαλυθήσεται, εί μή τις τών πραγμάτων προστήσεται θυμήρης αΰτοΤς. 
Πείρα τοίνυν γνόντες τ ό τ ώ ν ανδρών άμετάθετον ήσυχάζομεν, έαυ-

τούς ταλανίζον|τες, καί πολλά τών παρειών κατελείβομεν δάκρυα, τό 
μέλλον, ώς εικός, προορώμενοι. οί δέ τόν άρξοντα επιμελώς άνεδίφων, 
καί νΰν μέν τόνδε, νυν δ ' εκείνον έκ της ευγενούς φυταλιδς ηυτοσχε-

55 δίαζον αυτοκράτορα, τέλος δ ' άπειρηκότες τοις δλοις τους όχλαρχικούς 
καί δημοκόπους, ένίους δέ καί του καθ' ήμας τάγματος στεφηφορήσειν 
άνέπειθον. φευ φευ, τί του τότε πειρατηρίου Θυμαλγέστερον ή άχθει-
νότερον, ή της τών συνειλεγμένων άβελτηρίας γελοιωδέστερόν τε καί 
άλογώτερον; τό γαρ ,,ίμάτιον εχεις· γενοΰ ημών αρχηγός" ή ν όρδν 

60 άτεχνώς περαινόμενον. μόλις δέ καί τρίτης ημέρας παριππευσάσης 
νεανίσκον τινά σύλλαβο ντες Νικόλαον τήν κλήσιν, Κανναβόν τήν 
επίκλησιν, είς βασιλέα χρίουσιν άκοντα. 

Ώς δ ' Άλεξίω ταΟτα ήνώτιστο τω άνάσσοντι (ό γαρ Ίσαάκιος 
εκείτο πνέων τά λοίσθια, τών μακρών εκείνων προαγγελμάτων της μον-

65 αρχίας φρούδων έληλεγμένων καί ώς κλινεγέρτου άποπτάντων ενυ-
πνίου), μετάκλητος τίθεται υ π ' αύτοϋ ό Βονιφάτιος μαρκέσιος, καί περί 

60 τρίτης ημέρας: die 27 mens. Ian. a. 1204 

59 ίμάτιον — άρχηγός : Is. 3, 6 

VA = a, RMDF = b, PLO 

41 διασκέψασθαι M 41 άρχοντος Bekk 42—43 έκ του παραυτίκα Β 48 ούκέτι 
D F 50 στήσεται R 53 άρξαντα Α 54 τόνδε: τούτον V ευγενούς: 
ευτελούς Ο 59 άρχηγός ημών DF 60—61 μόλις — νεανίσκον om. D 61 
Κάναβον Pa c Β Bekk 63 τω άνάσσοντι om. NL ό γαρ τούτου πατήρ Ίσαάκιος Ο 
64 παραγγελμάτων Μ 64—65 προαγγελμάτων φρούδων έληλεγμένων της μον-
αρχίας DF 65 άποπτάντων: άπό πάντων RMK 66 ό om. V 

43 εύθέος: αΰτίκα b PLO Bekk 56—57 στεφηφορήσειν άνέπειθον: της χειρός 
έπισπώμενοι στεφηφορεΐν άνέπειθον ξιφήρεις δρώμενοι b PLO Bekk 58—59 ή — 
άλογώτερον suppl. P">k: om. b LO 

43 βασιλεύουσι PLO Bekk 44 ουδέ — όλως: οϋδ' δλως PLO Bekk 46 τε om. 
PLO Sc Bekk 61 λαβόντες PLO Bekk 
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τώυ ενεστώτων αμφω σκεψάμενοι δεϊν έγνωσαν δυνάμεις Λατινικός είσ-
ενεχθήναι τοις παλατίοις, δι' ών απόβλητος έσεϊται ό δημοπρόβλη-
τος και ό τοΟτον άρχαιρεσιάσας λεώς. 

Ώς δ' ήν τά έσκεμμένα ταΟτα πεφωραμένα, τον καιρόν άρπάσας ό 70 
Δούκας ώς προς ήν ώδινεν άποστασίαν άρμόδιον συν των εκ του 
γένους | συχνοΐς και τον επί των άρχικών χρυσώνων ύποποιεΐται 
Θλαδίαν, άλωτόν άνθρώπιον τιμών άναβάσεσι και εύχείρωτον λήμμα-
σιν. ό δε τούς πελεκυφόρους έκκλησιάσας καί σφισι κοινωσάμενος τήν 
βασιλέως πρόθεσιν εκείνα φιλητέα τίθησι κρίνοντας, δσα οί βουλητέα 75 
καί 'Ρωμαίοις άσπάσια. κάντεϋθεν ή του βασιλέως ώδέ πως δραμα-
τουργείται καθαίρεσις. 

Γίρόσεισιν ό Δούκας τω βασιλεΐ της νυκτός άωρί (επωκείωτο γάρ 
υπέρ άπαντας τιμηθείς πρωτοβεστιάριος καί τά τοις πολλοίς έτερό-
χρωμα καθυποδούμενος πέδιλα) καί φησι περιπαθώς ώς οί του αίματος 80 
έκείνορ, άλλα δη καί πλείστοι των ανωνύμων, προ δέ πάντων τό πελέ-
κεσιν όπλιζόμενον βάρβαρον πάρεισιν επί θύραις όρμαϊς μανιώδεσιν, 
αύτοχειρί αυτόν διασπάσοντες ώς ήδη τοϊς Λατίνοις έκφανθέντα όμόνοα 
καί της αυτών έξηρτημένον φιλίας, ό δέ προς τήν άκοήν ταύτην μορμο-
λυχθείς και δειχθείς έκθαμβος ύποθέσθαι οί τό πραχθησόμενον λιπαρεϊ. 85 
περισχών τοίνυν τον βασιλέα τω κατακεχυμένω μέχρι ποδών καί 
πλατεϊ επενδύτη του σώματος συνέξεισιν έκείνω και άπεισι δι' άφανοϋς 
τοις πλείστοις πυλίδος ες τό σκήνωμα, δ δή των βασιλείων εΤχεν εντός, 
ώς δήθεν αύτόν ρυσόμενος. 

Καί βασιλεύς μέν έπί τοις ούτω δρωμένοις μικρού καί χάριτας ώμο- »ο 
λόγει τ ω Δούκα καί τά του Δαυίδ ύπέψαλλεν άντικρυς έπ' αύτω ,,εκρυψέ 
με εν σκη|νή αυτου εν ήμερα κακών μου· έσκέπασέ με έν άποκρύφω της 
σκηνής αύτοΟ." ό δέ καθ' ετερα ψαλτωδήματα του Δαυίδ, ά φασι 
„χείλη δόλια έν καρδία, καί έν καρδία έλάλησε κακά" καί ,,έμοί μέν 
εΙρηνικά έλάλουν, καί έπ' όργήν δόλους διελογίζοντο," ταϋτα ήν 95 

78 νυκτό; : 27—28 mens. Ian. a. 1204 

91—93 εκρυψε — αύτοϋ: Ps. 26, 5 94 χείλη — κακά: Ps. 11, 3 94—95 έμοί — 
διελογίζοντο: Ps. 34, 20 

VA = a, RMDF = b, PLO 

69 άρχιαιρεσιάσα; V: άρχελεσιάσαξ D a c F : άρχαισιάσαζ O 72 έκείνω post γένους 
add. DP° (cf. PLO) χρυσίνων M 74 κλήμμασιν O 78 τήξ om. VN 80 συμ-
παθώ? Bekk 81 πλείστον Bekk 83 διασττωντεί Ρ 90 toïs : toOtoiç A 91 
του Δούκα A 93 ψαλτώδημα L : ψαλμωδήματα Bekk et: δ Lpc φησι DLp°0 

85 δειχθεί?: φανεί; b PLO Bekk 88 έκεΐνος ante είχεν add. b 91 ύττέψαλλεν: 
ύπέκρεκεν (-κρουκεν R : -κέκρεκεν M) b PLO: ύπέκραγεν Bekk 

69 λαός PLO Sc Bekk 71 ό Μούρτζουφλος post Δούκας add. PLO Bekk 72 
έκείνω post γένους add. PLO Bekk 88 outoç post είχεν add. O (cf. b), non vero L 

36» 
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564 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ Bekk 746/7 

ι μετιών. καί παραχρήμα ό μέν σιδήρω τούς πόδας ασφαλισθείς καί 
παραρριφείς δεινοτάτη τταρά -κάσας είρκτή εθετο ούτω σκότος άπο-
κρυβήν αύτού, ό δε τοις βασιλικοϊς κοσμείται συμβόλοις. 

Τά δ' έττί τούτοις οί μέν τ ω Δούκα προσρύονται καί τάς εΐωθυίας τ ω 
5 αύτοκράτορι ττροσρήσεις άποδιδόασιν, οί δέ τ ω καθημένω επί υεώ 

προσυεύουσι Καυυαβω, άνδρΐ τό ήθος μειλίχω καί δεξιω την γνώμην 
καί στρατηγικω τά πολέμια, έπεί δέ τά χείρω επικρατέστερα παρά 
τοις Κωνσταντινουπολίταις καί μάλιστα (φιλτέρα γάρ ύπέρ τούς 
ομογενείς ή άλήθεια), ό μέν Δούκας έκραταιουτο καί ηύξανεν, ό δέ 

ίο Κανναβός άμαυρουμέυηυ είχε τήυ αίγλην κατά σελήνην λειψίφωτον. 
χειρουται δέ καί προς των όπλοφόρων του Δούκα ούκ εις μακρόν καί 
είρκτή παραδίδοται, προς ούδέν επαρκέσαντος αύτω τοΟ βασιλευτοΟ 
λεώ, αλλά πάντων διασπαρέντων εύθύς μετά την άνάρρησιν. 

Τ φ δέ βασιλεΐ Άλεξίω δίς μέν προύτεινεν ό Δούκας ζωής κατευ-
15 νάστριαν κύλικα· ώς δ' ή ν ό μεϊραξ του φαρμάκου νεανικώτερος άντι-

δότοις χρώμενος λάθρα, δι' άγχόνης τον τής ζωής έκείνω μίτον έκτέμνει, 
ή καί οϋτως είπεϊν, δια στενής | καί τεθλιμμένης τήσδε πορείας την 
ψυχήν έκείνω εκθλίβει καί ες αύτό του αδου έκπυρηνίζει τό πέταυρον, 
βασιλεύσαντι μήνας εξ σύν ήμέραις όκτώ. 

3 κοσμείται : die 28 mens. Ian. a. 1204 11 χειρούται : die 2 (an 6 ? ) mens. Febr. a. 1204 

2 — 3 εθετο — σύτοϋ: cf. Ps. 17, 12 7 τ ά χείρω έττικρατέστερα : cf. p. 234, 74 8 — 9 
φιλτέρα —· αλήθεια: cf. p. 402, 45 18 âç —πέταυρον: cf. Prov. 9, 18 

VA = a, R M D F = b, P L O 

1 — 2 καί —δεινοτάτη om. M καί παραρριφείς om. R 2 ούτως D K άπο-
κρυφήν Bekk του βασιλικού R 4 τα : τό D F 5 προρρήσει; F 6 πρεσβεύουσι 
V 11 καί pr. om. V B 12—13 του βασιλεύει ν τού λεώ Ο 16 τόν . . . μίτον 
δι' άγχόνης έκτέμνει D F 17 καί alt . : τε καί Μ 

7 καί στρατηγικω : μηδέ (μηδ' PO Bekk) άγευνεϊ b P L O Sc Bekk 12 είρκτή : 
çpoupç b P L O Sc Bekk 13 άλλα — άνάρρησιν suppl. Ρ, ubi άλλά — 14 Άλε-
ξίω i. r. ca. 20 litt, et mg. : om. b LO 15—16 άντιδότοις — λάθρα suppl. Ρ, ubi 
νεανικώτεροξ — λάθρα i. mg. et r. ca. 10 litt. : om. b LO 18 πρός τό τοΟ (του om. 
D F ) άδου έκπυρηνίζει πέταυρον b P L O Bekk 

5 άναδιδόασιν P L O Bekk 
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ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΑΛΕΙ10Υ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 

TOY ΚΑΙ ΜΟΥΡΤΖΟΥΦΛΟΥ 

Ώς ουυ καθαρώς είς Δούκαν ή βασιλεία μετακεκύβευτο, ό μέν ώδινε 
πραγμάτων μεταβολάς και το παν άνακυκήσειν έσκέτττετο, σοφισματίας 5 
ών τό ήθος και τον τρόπον φρονηματίας, καί τό κρυψίνουν άγχίνουν 
οίόμευος, έπί ττασι και τόν εύεργέτην ές τούς Μέτωνος αΙώνας αναδυό-
μενος εκ του μή κρίνειν, ώς ελεγε, βασιλικόν τό αυτόματον και άνάκριβες 
èv ταϊς πράξεσι, τό δέ ττεριεσκεμμένον καί χρόνιον. | προς δέ τάς τοιαύτας 
γνώμας ώρμδτο μέν καί αύτόθεν, ούδέν εκείνον λεληθέναι των δεόντων ίο 
Ισχυριζόμενος, άλλα πασι πεφυκέναι πράγμασιν, είχε δέ καί συνερίθου 
σκίασμα ίσχνόν παρεπόμενον τόν κηδεστήν Φιλοκάλην, ôv οΰχ έτέρως 
Ιχων επί του άκρου στήσαι της συγκλήτου βατήρος, η μας μεν <3πτ' 
ουδεμίας ευσχήμονος προφάσεως του τοις σεκρέτοις λογοθετείν παρα-
λέλυκεν, έκεΐνον δ' άντιπροβέβληκεν. άμελέτητος δ' ών ó άνήρ δδε του 15 
έαυτόν εΐδέναι παντάπασιν, υπό της άγαν φιλοτιμίας τών υπέρ τό 
καθήκον σφαλερώς έφιέμενος, τό μή σύνθρονος είναι τών έν τιμαΐς ένίοις 
ύπενόθευε ποδάγραν σχηματιζόμενος, ώς εϊπερ συνδιέρρεε ταΐς πτέρναις 
τόν νουν κάντεϋθεν άλλοφρονέων όλιγώρως είχε του δέοντος. 

7 ές —αιώνας : cf. App. prov. 3, 88 annot. 18—19 ώς — voOv: cf. p. 216, 29 

VA = a, RMDF = b, PLO 

1—3 Βασι-
λεία — Μουρτζούφλου MDFPB Bekk: Τόμος έπτακαιδέκατος · βασιλεία Δούκα τοϋ καί 
Μουρτζούφλου V: Βασιλεία Ά λ . τ. Δ. του λεγομένου Μουρτζούφλου Α: Βασιλείου 
'Αλεξίου Δούκα τοϋ καί Μουρτζούφλου R: Βασιλεία άλλά βραχεία τοϋ Δούκα κυρ 
(κυροΰ D a c : 'Αλεξίου Ds) τοΰ Μουρτζούφλου D 5 άνακινήσειν R 7 είς D F 
Μέτωνος ARM DmsYP Lue coni. iam Grabler i. 1. : μετέωνος VF: μετίωνος Ρ La c O : με-
ταίωνος D : μετ' αΐώνας Bekk 8 άνάκριβον Bekk 9 τό — χρόνιον om. VA 
τάς om. V 10 έκείνω D F 11 δέ om. D F 12 Ισχνόν: ίσχόν F: αύτώ D 
Φιλόκαλον RM: Φιλοκάλιον D F Bekk 13 βαστήρος VA 14 σεκρετικοΐς M 
λογοθέτου V B 15 δ' om. V: δέ Β 16 είδέναι: είναι D»° F 16—17 ύπό — 
ένίοις suppl. (ex a, uti videtur, cf. infra) P m e 17 έν τιμαΐς: έντίμων O 18 
ποδαγρίαν V : abbrev. A 

1—3 vacat una linea L: nihil hab. O 4 μετακεκύβευτο Ρ·1: μετεκυβεύετο LO 
7 καί έπί ττασι PLO Bekk 10 δεόντων : καθηκόντων PLO, ubi τών καθηκ. ante 
λεληθέναι, Bekk 17 καθήκον cum a ser. in suppl. (cf. supra) Ρ: δέον LO 19 
νουν : έγκέφαλον PLO Bekk δέοντος : πρέποντος PLO Bekk 
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566 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 749/50 

20 'Αλλά καί τούς βασιλείους θησαυρούς οΰκ έπιχειλεις ούδ' ήμιδεεϊς, 
αλλ' έν στενω ττάντη άπειλημμένους ό αρξας Δούκας εύρών θερίζων ήν, 
ενθα ούκ εσπειρε, καί συνάγων όσα ού διεσκόρπισεν, έτάσεσι βαρείαις 
ύπάγων τούς τάς μεγίστας ύπ' 'Αγγέλων άνε ζωσμένους πρώην 
άρχάς καί μεταρσιωθέντας είς ΰψος σεβαστοκράτορσι καθήκον καί 

25 καίσαρσι καί προς τάς κοινάς αποκτώμενος χρείας όπόσα ενθένδε συν-
έλεγε χρήματα. 

Άπειροκάλως | δ ' εχων της των Λατίνων άντιμαχήσεως κατά 
τοΟτο τό μέρος πάντων επρώτευε · τά τε γάρ παράλια τείχη της πόλεως 
διά δοκάνων άνύψωσε καί τάς χερσαίας πύλας τειχισματίοις διείληφε καί 

30 την στρατιάν άνεζωπύρει τω καθ' εαυτόν ύποδείγματι. έν πολλοίς δέ 
καί αυτός ξίφος διαγκοινιζόμενος καί χαλκήρει κορύνη καθοπλιζόμενος 
τοΟτο μεν τάς των εναντίων άνέκοπτεν έκδρομάς, τοϋτο δέ τοις σπορα-
δικώς έξιοΟσιν είς πορισμόν των σιτίων έφιστάμενος ήν αυτεπάγγελτος 
τε καί αύτενέργητος. 

35 Άμέλει διά ταύτα τοις πολίταις ήσπάζετο, εί καί ύποπτος ήν τά 
πολλά καί ασύμβατος τοις έξ αίματος · άτε γάρ έντραφέντες βλακεία καί 
μαλακία συνανδρωθέντες, άναγωγικήν αύστηρίαν καί δίαιταν σώφρονα 
περιιστάμενοι ώς τά κεκρατημένα σώματα νοσοκόμησιν, έτραχηλίων 
καί έσκληρύνοντο. τήν του Δούκα τοίνυν έπίπληξιν καί έμβρίμησιν 

40 (ήν γάρ καί φύσει κοίλος καί βαρύς τήν φωνήν καί τον φάρυγγα βραγ-
χιών) όσα καί γεϋσιν πολύποδος ώμοϋ ή έλλεβόρου τράπεζαν είτε μήν 
ταυρείου αίματος κέρασμα έκτρεπόμενοι τήν τούτου καταστροφήν 
έπιστροφήν ωοντο θεϊκήν. 

21—22 θερίζων — διεσκόρπισεν: cf. Mat. 25, 26 

VA = a, Q (ab 39 τήν), R M D F = b, PLO 

23 Tas om. VN πρώην 
om. V B 27 κατά: καί M 28 τείχη: Fm«YP: μέρη D a o F ύψωσε V B καί — 
διείληφε om. VA: καί τά χερσαία τείχη άνέκτίζε Β 31 χαλκήρη κορύνην VA: 
χαλκύνη κορύνη D : χαλκήνει κορύνει FLO 32 δέ: δέ καί V 33 των om. Ρ 
Bekk 34 τε om. Bekk άνενέργητος MO: αύτερεύνητος F 35 εί om. M 
36 άξύμβατος R τοις om. R έκείνω post αίματος add. Ο έκτραφέντες D F 
37 σύμφρονα A 39 έμβρίμησιν καί έττίττληξιν Bekk: έπιτίμησιν καί έπίπληξιν Β 
40 βροχιών V 41 ώμοϋ: όμού D έλεβόρου codd. 43 έττιστροφήν suppl. Qs 

ol άβέλτεροι post Θεϊκήν add. Q 

25 άπεκτδτο (έπ- M) b PLO Bekk 31 διαγκοινιζόμενος cum a ser. Ν: διαγκυλι-
ζóμεvoςbPLO: διαγκαλιζόμενος D®0: άγκυλιζόμενος Bekk 

21 ούτοσΐ ante Δούκας add. PLO Bekk 22 δσα: όθεν PLO Bekk 29 δοκών P L 
Bekk: δονάκων O 30 καθ' αύτόν P L Bekk: κατ' αυτόν O 31 την χείρα ante 
καθοπλιζόμενος add. PLO Bekk 36 ούτοι post έντραφέντες add. PLO Bekk 39 
έμβρίμησιν καί έπίπληξιν PLO Bekk 
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Bekk 750/1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕ210Υ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 567 

Άμέλει καί Βαλδουίνου του της Φλάντρας κόμητος τά περί τόν 
Φιλέα κείροντος μέρη κάκεΐθεν φόρους συλλέγοντος, εξεισι κατ' αυτού 45 
βασιλεύς, ώς δ' οί μέν άπιόντες, οί δ' εκ του πολεμίου στίφους άνα-
ζευγνύντες άλλήλοις συνέμιξαυ, 'Ρωμαίοι μέν δέει ξυνέχονται καί συν-
τόνου φυγής εχονται, περιλειφθείς δέ μόνος ó βασιλεύς αύτός τε μικρού | 
παραπώλετο καί ή της θεομήτορος είκών, ή ν οί βασιλείς 'Ρωμαίων 
ποιούνται συστράτηγον, τοις έναντίοις έάλωκεν. 50 

ΤΗν δ' οϋ μόνον ταύτα δεινά, αλλά γε καί τά ελπιζόμενα πολύ 
χείρω καί χαλεπώτατα· εν γαρ τοις μείζοσι των πλοίων φρικώδεις 
πάλιν κλίμακες ετεκταίνοντο καί μηχαναί παντοϊαι κατεσκευάζοντο 
σημαΐαί τε έπί τούτων ήνέμωντο καί τοίς εις αύτάς άνιοϋσιν επί τω μάχε-
σθαι δωρεαί προυτείνοντο μέγισται. 55 

Καί τά μέν των δεινών έκινεϊτο, τά δέ ώδίνετο, τά δ ' ήμελλεν· ήλό-
γηντο δέ καί οί περί φιλίας λόγοι καί παντάπασι κατημέληντο. μάλλον 
δέ καί τούτους πονηροί τίνες Τελχϊνες πολλάκις συνέχεον· ό γαρ δούξ 
Βενετίας Έρίκος Δάνδουλος όμιλήσαι περί σπονδών έλόμενος βασιλεΐ, 
νήα εϊσιών τριήρη περί ταΐς άκταΐς προσίσχει του Κοσμιδίου. ώς δ' 60 
έφιππος έκεΐσε καί βασιλεύς άφίκετο, άντεκοινοΟντο μέν άλλήλοις τά 
προς είρήνην ρήματα μηδενί τών άλλων την σπουδήν χαριζόμενοι. 
και ήσαν τά παρά του δουκός Βενετίας καί τών λοιπών στρατηγών 
αΐτούμενα χρυσίου πεντήκοντα κεντηνάρια εκ του αύτίκα μάλα κατα-
βληθησόμενα καί συμφωνίαι τινές έπ' αύτοις, άποκναίουσαί τε καί 65 
δυσπαράδεκτοι τοις γευομένοις ελευθερίας καί είωθόσιν επιτάσσειν, 
ούκ επιτάσσεσθαι, καί Λακωνικαί βαρεϊαι κρινόμενοι μάστιγες, οίς δ ' 

58 Τελχίυες : cf. e. g. Tzetz. Chil. 7 ,119 sqq. 67 Λακωνικαί . . . μάστιγες : fort. prov. ; 
vide Xen. De Rep. Lac. 2, 2 

VA = a, Q, RMDF = b, PLO 

44 άμέλει: όθεν Β Φλαντρίας Bekk 45 Φιλέα 
VDFOSc: Φιλέαυ APRMLOB Bekk: Φελέαν Q 45—46 βασιλεύς κατ' αύτού Μ 
47 συνέχονται VA 48 περιληφθείς AQRMB 54 τε: τε καί Q επί τούτων om. 
VB καί om. Ο 56 τά pr.: ταύτα Ρ Bekk ώδίνετο: έγένοντο Β: έγίνετο 
Bekk δ' : δέ V Ιμελλεν VR 57 καί alt. om. Μ κατημέλλοντο O 58 
πολλάκις om. V δούξ: φήξ Q D a c 59 Δανδοΰλος et add. ή δέ προσωνυμία πα-
σίγνωστος Q σπονδής D 60 περί: παρά Ο 61 άφίκοιτο D F άντεκοι-
νοΰντο MFNPc : άντεκίνουν VAQ: άντηκνοϋντο R: άντεκινοϋντο D 63 περί Ο 
τοΰ om. Ο 64 πεντήκοντα: διακόσια Q 65 τε: μέν Ρ 66 γευομένοις: σε-
βομένοις Ο 66—67 έπιτάττειν, ούκ έπιτάττεσθαι V 

46 άναζενγνύοντες Q b PLO 54 παρά Λατίνων post δωρεαί add. Qme b PLO 
Bekk 56 τά δέ ώδίνετο om. Q b PLO 57—58 μάλλον — συνέχεον suppl. pmg; 

om. b LO 60 προσέχει b PLO Bekk 64 καταβαλούμενα Q b PLO : καταβαλ-
λόμενα Bekk 

44 άμέλει : ένθεν TOI PLO Bekk 
46 ό μέν άπιών PLO Bekk 61 έκοινούντο PLO Bekk 65 τε: μέν PLO Bekk 
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568 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 751/2/3 

αιχμαλωσίας πρόκειται κίνδυνος καί πάνδημος | άνέρρωγεν όλεθρος, 
τό μέν τι πρώην, τό δε καί ύπογυίως άναστομούμενος, άνεκταΐ πάντως 

70 μηδέ παντάπασιν άχθειναί. εν φ δέ τα προς είρήνην είς διάλεξιν πρού-
κειντο, ίππικαί Λατινικαί δυνάμεις εξ ύπερδεξίων αίφνης άναφανεϊσαι 
ήνίοις δλοις τ ω βασιλεΐ επιτίθενται, ώς μόλις μέν εκείνον παρερύσαντα 
τον ΐππον διεκφυγεΐν τον κίνδυνον, των δέ συνόντων χειρωθηναί τινας · 
τό γαρ άκρον της εκείνων πρός ήμδς άπεχθείας καί τό υπερβάλλον της 

75 έπ' έκείνους ημών διχονοίας ούδεμίαν έκατέροις παρεισήγε ροπήν φιλ-
άνθρωπον. 

Τά δ' έπί τούτοις άποσαλεύονται τών ήιόνων τά μέγιστα τών 
αντιπάλων σκαφών, εφ' ών αϊ κλίμακες εύτρεπεΤς καί όσα τών οργάνων 
προς τειχομαχίαν ήτοίμασται καί ώς έπί ζυγοί/ κατατείναντος επί τήν 

80 πρός τά τείχη μεταβαίνουσι πλάστιγγα, καί διειλήφασι τον χώρον, 
ές τό άποχρών αλλήλων διιστάμενα, δς εκ της του Ευεργέτου μονής ες 
τά έν Βλαχέρναις ανάκτορα γραμμικώς έκμηκίζεται, έμπεπυρισμένος 
ών καί άνεσκαμμένος τά ένδον οικόπεδα καί παντός έψιλωμένος ήδέος 
θεάματος, όπερ ίδών ò Δούκας, δρών καί αυτός τοις πολεμίοις αντίθετα, 

85 την βασιλείου αυλαίαν προσετετάχει διαταθήναι κατά τον έν τη μονή 
του Παντεπόπτου κολωνόν, όθεν ήσαν óporrai μέν αί νήες αί πο-
λεμιστήριοι, καταφανή δέ τά παρά τών έν ταύταις δρώμενα. 

Ώς δ' έπέφωσκεν ή ένάτη του Άπριλλίου μηνός τής έβδομης Ινδι-
κτιώνος του έξακισχιλιοστοΟ έπτακοσιοστοϋ δωδεκάτου έτους, τά μέν 

90 πλοία I καί οί δρόμωνες τοις τείχεσι προσπελάζουσι, θαρσαλέοι δέ 

77 τά etc.: die 8 mens. Apr.a. 1204 88 ώς etc.: die 9 mens. Apr. a. 1204 

70 τά πρόΐ είρήνην: Luc. 14, 32; 19, 42 

VA = a, Q, RMDF = b, PLO 
68 άνέρρωγε πόλεμος O 

69 μέν τι : μέντοι F δέ καί : δέ Μ : δ ' DF ύπογαίως RD a c F : ύπογύως Μ : ύπογέως 
Ο 70 τά: τάς Q 71 μαχόμενοι post ύπερδεξίων add. R φανεΐσαι cum. b 
ser. A 72 (ήνί)αι(ς) (δλ)αιςΡΡ° Bekk: δλοις ήνίοις RMDF μέν om. Bekk 72— 
73 ώς μόλις μέν έκεϊνον καί τούς σύν έκείνω παρερύσαντας τούς ίππου? διεκφυγεΐν τόν 
κίνδυνον, τών δ' άποθεν έστώτων όπτήρων χειρωθηναί τινας Q 74 τό άκρον γάρ V 
άπεχθείας om. V 75 έπ' : ύ π ' F έπ' — διχονοίας: ημετέρα; πρός έκείνους θερ-
μότητος Ο προσήγε V: παρήγε DF: έπήγε Β 78 ευπρεπείς FN των όργά-
νων όσα V 79 ήτοίμαστο V κατατείναντα Ρ®° Bekk 82 γραμμικώς : δρο-
μικώς V: γραμματικούς Qa c : γομματικώς Qpc 83—84 τα—θεάματος: καί παντός 
έψιλωμένος οίκοδομήματος VQ οΐκήμοττα Ο 84 θαύματος F 85 προστέταχε Lp° 
διατεθήναι V: διαθεϊναι Ν 86 πολεμιστήριαι R 88 έπέφασκεν F έννάτη codd. 
τής om. V τής — Ινδ. om. L ζ ' APQMD Ινδ. per symb. APQMDFO 89 
,ς'ψιβ' codd. exc. V 

71 φανεΐσαι Q b PLO Bekk 87 παρά τών: παρ' αύτών QP° b P L Bekk: παρά 
τών έναντίων O 

70 άχθεινόταται PLO Bekk 87 δέ: δέ καί PLO Bekk 
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Bekk 753/4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕΙΙΟΥ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 569 

τίνες πολεμήτορες έπανίασι τάς κλίμακας και βέλη παντοία κατά των 
ευ τοις πύργοις ήφίεσαν. δλην μέν ούν έκείνην τήυ ήμέραν μάχη τις 
ένειστήκει στονόεσσα, ή υ δε πως τά 'Ρωμαίων επικρατέστερα· αϊ τε 
γαρ κλιμακοφόροι νήες σύν τοις ίππαγωγοΐς δρόμωσιν άπρακτοι των 
τειχών άπεκρούσθησαν καί τά των λίθων εκ της πόλεως άφετήρια 95 
πλείστους όσους διέφθειραν. ι 

Άνοχευσάμενοι δ' ου υ οΐ πολέμιοι την μετ' έκείνην ήμέραν καί τήν 
εφεξής κυριώνυμον, τ ή ύστεραία πάλιν τ ή πόλει προσπλέουσι καί ταϊς 
ήοσι προσίσχουσιν, ήτις ήν δωδεκάτη μέν του Άπριλλίου μηνός, δευ-
τέρα δέ της έκτης έβδομάδος των νηστειών, μέση μέν ουν ήμέρα, καί 5 
κατίσχυον τά ήμέτερα, καν ή ακμή τοϋκακοϋΐσχυροτέρατιςήνκαί δρι-
μυτέρα της πρότριτα· έπεί δέ εδει δούλιον ζυγόν ύποδϋναι τήν των 
πόλεων πασών άρχουσαν, έν κημώ τε καί χαλινφ τάς σιαγόνας ήμών 
άγξαι θεός έδικαίωσεν, δτι καί πάντες έξέστημεν Ιερεύς όμοϋ καί λαός 
ώς ίππος θρασαύχην τε καί δυσχάλινος, έκ τών κλιμάκων μιας, ήτις ίο 
άγχιστα ήν τών Πετριών καί βασιλέως έναντι διεπονεϊτο, άνδρες δύο 
παραδόντες έαυτούς τ ή τύχη πρώτοι τοϋ εταιρικού ες τον κατ' όψιν 
πύργον καταπηδώσι καί διασοβοϋσι τό έκεϊσε 'Ρωμαίοις φυλακικόν 
σνμμαχικόν, εκ δέ τούτου διασείσαντες τήν χείρα άνωθεν οίον σύμβολον 
χαράς καί θάρσους τούς φυλέτας έπέρρωσαν. εξίσου δέ | τοις είς τόν is 
πύργον άλαμένοις καί τις έκ της ίππάδος Πέτρος τουνομα δια τής πύλης 
είσεισι τής έκεϊσε, ολας φάλαγγας κλονήσαι κρινόμενος ίκανώτατος καί 
τήν άναδρομήν του σώματος ώς γίγας μικρού προφαινόμενος έννεόρ-

2 άνοχευσάμενοι: per dies 10 et 11 mens. Apr. a. 1204 3 τη ύστεραία: die 12 mens. 
Apr. a. 1204 

7—8 τήν — άρχουσαν: cf. Lam. 1, 1; Nie. Or. 204, 24 8—9 Iv — σγξαι: cf. Ps. 
31, 9 9 ότι — λαό$: cf. Is. 28, 7; 24, 2 et 23, 33 17 φάλαγγα? κλονησαι: cf. 
Horn. E 96; al. 18 — έννεόργυιο$: cf. Horn, λ 312 

VA = a, Q, RMDF = b, PLO 

92 έκείθεν post πύργοι; add. L s τήν ήμέραν om. V Tis 
V : cum. rei. om. A 94—95 τών τειχών om. L 95 άφέτερα O 2 άνοχευσά-
μενοι Q 4 ιβ' QDLO 5 s' Α ούν om. Q ήμέρα suppl. L s 7 τή$: τά 
F έπειδή δέ Ρ Bekk δούλειον V Bekk ύποδϋναι : ύποστήναι Qp° 8 άπασών 
VP Bekk 9 ό θεός V 10—11 ήτις et ήν om. V 11 ήν άγχιστα L 12 
τύχη: τείχη Q κατ' όψιν : κατόπιν Ο 13 φυλακτικόν Q 13—14 φυλακικόν 
καί σνμμαχικόν Ο 16 άλαμένοι?: άλαμάνοι; Q Μπράτζος τό έπώνυμον post 
τούνομα add. QN 18 έννεούργυιοί F 

92 τι ; om. Q bPLO Bekk 

91 καί : τά δέ PLO Bekk 92 ήφίεντο PLO Bekk 1 τών πολεμίων post όσους 
add. PLO Bekk 2 δ'ούυ: δέ PLO Bekk 6 καν: καί PLO Bekk 1 8 - 1 9 
έννεόργυιο; suppl. Ρ, ubi έννεόργυιος — κάσιν i. r. 18 litt. : om. LO 
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570 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 754/5 

γυιος και αύτόυ δέ τόυ κάσιν τής κεφαλής διεσκευασμένον εχων κατά 
20 πόλιν πυργόεσσαν. ούδέ κόρυθος τοίνυν μέτωπο ν ενός ανδρός ίππαστοΰ, 

καταπληκτικού τό είδος, αξιοθέατου τό μέγεθος, oi περί τόν βασιλέα τω 
γένει διάσημοι καί τό λοιπόν στράτευμα κατιδείν ενεγκόντες αγαθόν 
του σώζεσθαι φάρμακον την Ιθάδα φυγήν ύπειλήφασιν, ώσπερ είς 
μίαν ένισθέντες τε καί συντακέντες άγεννή ψυχή ν, δθεν είς δειλία ν των 

25 όχυρωμάτων αυτοϊς τεθειμένων (επί γάρ γηλόφων όρθιων ισταντο) 
κατά χίλιους ΰφ' ένός εδιώκοντο· και ταϊς χερσαίαις Χρυσέαις πύλαις 
έπιστάντες της πόλεως τό νεόδμητον εκεϊσε κατασπώσι τείχος έκτρέ-
χουσί τε καί διασκίδνανται, ώς όφελόν γε την ές βάραθρον και πανώλειαν 
βαδιούμενοι. οί δέ πολέμιοι μηδενός είς χείρας ιόντος διαθέουσι πολλαχή 

30 καί τά ξίφη σπώσι καθ' ηλικίας πάσης καί γένους παντός, ούχ είς ένί 
συνημμένοι καί κατά σύνταξιν πλείους άλληλουχούμενοι, αλλά διεκ-
κεχυμένοι σποράδες ώς ήδη παρά πδσιν επιφοβώτατοι. 

Εσπέρας δέ τω πυρ! παραδόντες τά προς έω καί ετι πρόσω μικρόν 
της του Ευεργέτου μονής, ô καί κατενεμήσατο τά προς θάλασσαν εκείθεν 

35 επικλινή καί μέχρι των Δρουγγαρίου καταλήγοντα μέρη τής πόλεως, 
επαναλύουσιν | αύθις καί περί την μονήν του Παντεπόπτου στρατήγιον 
βάλλουσι, τήν βασίλειον έσκυλευκότες σκηνήν καί αυτών τών έν Βλα-
χέρναις αρχείων άπραγμόνως τε καί έξ εφόδου κεκρατηκότες. 

Ό δέ βασιλεύς τήδε κάκεΐσε τών τής πόλεως περιιών στενωπών 
40 έπεχείρει μεν συνιστδν καί διακροτείν προς σύνταξιν τόν εική περι-

φοιτώντα λαόν οί δ' ούτ' έπείθοντό οί έπιρρωννύοντι, ούθ' ύπήκουον 
έπιθαρρύνοντι, αλλ' άπογνώσεως πδσιν αίγίς έπεσέσειστο. 

20—22 ούδέ — ένεγκόντες : cf. Horn. Π 70; Nie. Or. 133, 12 26 κατά — έδιώκοντο: 
cf. Deut. 32, 30 42 άπογνώσεως — έπεσέσειστο: cf. Horn. O 229 sq. 

VA (usque ad 41 δ") = a, Q, R M D F = b, PLO 

20 κόρυθα τοίνυν ·ή μέτωττον V 21 άξιοθεάτου τό μέγεθοξ om. Q 23 έθάδα: 
ενθαδε QPc R O N ένθιαθέντε; PPc : ένηθισθέντε; Bekk 24 τε om. Bekk συντακ-
τέντεί Α 25 όχημάτων Ο γάρ om. V 26 κατά: καί κατά V χρυσέαι; 
χερσαίαΐξ Bekk χρυσείαις Ο 27 έκτρέχουσι : καί τρέχουσι Q Bekk 28 γε : τε O 
ές τό βάραθρον V βάραθρα Α καί πανώλειαν om. VAQN 31 συνηγμένοι Ο 
έκκεχυμένοι R : διακεχυμένοι Bekk 33 παραδόντες πυρί Bekk 34 έκεϊθεν om. V 
35 δρονγγαρίων VA λήγοντα V 38 μηδενός δντος τοϋ έτταρήξαντος, μάλλον δέ 
καίκαταπροδόντος τοΰ ΓΓετραλήφα 'Ιωάννου καί τών έκεϊσε παρατυχόντων Ίγγλίνων 
post κεκρατηκότες add. Q 39 τών om. Q 40 έπεχώρει R : έπεχείρου F δια-
κρατεΐν V D F περιφοιβώντα Α 41 ot alt. om. P a c L a o Ο ϋπήκοον R 42 
έπιθαρρούντι Q έπισέσειστο V K 

22 έπίσημοι PLO Sc Bekk 27 τείχος: τών πυλών έπιτείχισμα PLO Bekk 33 
μικρόν suppl. Ρ, ubi ετι —μικρόν i. r. 8 litt. : om. LO 42 έπιθαρρύνοντι: έπι-
πλήττοντι PLO Bekk 
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Και ίνα τώ λόγω προβιβάσω τό λεΐπον, κέκλικεν ή ήμέρα καί ή νύξ 
προύκοπτε, και των μέν άστυπόλων έκαστος ένεπόνει τη μεταθέσει καί 
καταχώσει των ουσιών, ήσαν δ ' oís ήρέτιστο καί ή εκ τής πόλεως 45 
άπαρσις, καί ώς έκάστοις προυχώρει σώζεσθαι ήπείγοντο. 

Ίδών τοίνυν ό Δούκας ώς ουδέν ωφελεί, καί δεδιώς άμα μή συλ-
ληφθείη καί ώς δψον ή έπιτράγημα ταΐς γυάθοις των Λατίνων προ-
κείσεται, εϊσεισιν άρχεΐον τό μέγιστον. καί δή την βασίλισσαν Εύφρο-
σύνην την του βασιλέως 'Αλεξίου γυναίκα καί τάς ταύτης θυγατέρας 50 
λεμβαδίω ένθέμενος, ών ερωτι μιας ττροκατείληπτο πολυομίλητος εκ 
ττρώτης τριχός και ρυηφενής εις κοίτας δεικνύμενος καί δύο κουριδίους 
άλόχους παρά δίκην άποπεμψάμενος, της πόλεως εξεισι, βασιλεύσας 
μήνας δύο καί ημέρας εξ προς ταΤς δέκα. 

Του δέ βασιλέως ούτω μεταναστεύσαντος νεανιών ξυνωρίς | νηφα- 55 
λίων τε καί αρίστων τη κατά πόλεμον δεξιότητι, ό Δούκας ούτοι καί ό 
Λάσκαρις, άμφοϊν δ ' ή κλήσις ομώνυμος τω άρχηγω τής πίστεως 
βασιλεΐ, ώς περί νηός χειμαζομένης διαφέρονται της αρχής, τύχης 
βράβευμα και φοράς άλογίστου πέττευμα τό μέγιστον όμοϋ καί περί-
πυστον χρήμα τήν των 'Ρωμαίων βασιλείαν όρώντες προκείμενον. 60 
είστήκεισαν ούν άμφήριστοι τον Μέγαν είσιόντες Νεών, άμιλλώμενοί τε 
άλλήλοις καί παραβαλλόμενοι, μηδέν δέ πλέον ή ελαττον εχοντες, αλλά 
τής ίσης ροπής άξιούμενοι, ότι μηδ' ήν ò άπελέγχων ή επικρίνων 
εκάτερον. 

53 εξεισι : nocte 12—13 mens. Apr. a. 1204 

47 ίδών — ώφελεΐ: cf. Mat. 27, 24 51—52 έκπρώτης τριχός: videtur prov. 57 
τω —• πίστεως : cf. Hb. 12, 2 58—60 τύχης — προκείμενον : cf. Nie. Or. 131, 4—6 

Y = a, Q, RMDF = b, PLO 

43 λοιπόν Bekk 45 καί om. L 50 την — γυναίκα om. 
VQN 52 ροηφενής Ο ές V κοριδιόυς O 54 καί om. V ταΐς : τοις Q 55 
Του: praem. tit. Toû αύτοΰ Χωνειάτου· τόμος όκτωκαιδέκατος V: Άπόδρασις τοΟ 
Μουρτζούφλου άπό τής πόλεως D : Βασιλείας σύγχυσις F : του αύτοΰ Χωνειάτου τόμος 
ιη ' φιλονεικία τοϋ Δούκα καί τού Λάσκαρι περί της βασιλείας Β δέ: δέ δή D F 
νηφαλέων Υ 56 ό Μαύρος post Δούκας add. Q ούτος ΜΚ 57—58 άμ-
φοϊν—βασιλεϊ: καί αμφότεροι Θεόδωροι καλούμενοι Β: Κωνσταντίνος δ' ήν άμφοτέροις 
ή κλήσις Sc 58 Κωνσταντίνω post βασιλεϊ add. Ο 59 φοράς : φθοράς Ο 61 άμ-
φήριστοι om. L μέγιστον έπιόντες V ναόν VDN: om. Ο 62 έχοντα Ο 63 
έλέγχων Bekk 

62 δέ om. Q b 63 ή : ή καί Q b PLO Bekk 

50—51 καί τήν ταύτης (αυτής Sc) θυγατέρα Εύδοκίαν λεμβαδίω ένθέμενος, ής τω 
ερωτι προκατείληπτο (ής — προκατείληπτο ante λεμβαδίω Sc) PLO Sc Bekk 62 
μηδέν δέ: καί μηδέν PLO Bekk 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:23



572 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ Bekk 756/7 

65 Έκ δέ κλήρου τό -πρωτείου είληφώς ó Λάσκαρις τά μεν της βασι-
λείας où προσίεται σύμβολα, συνεξιών δέ τω πατριάρχη κατά τό 
Μίλιον ουκ άνίει τταραινώυ τοις συνιουσι καί σφας ύποθωπεύων εις 
άντιμάχησιν. άλλα καί τους σείοντας εξ ώμων τά άρεϊκά σιδήρια ες τον 
προκείμενον αγώνα πέμπων έπώτρυνε, μή χρήναι λέγων 'Ρωμαίων 

70 ελαττον έκείνους τό άπολωλέναι δεδιέναι, εί προς γένος ετερον τά 
'Ρωμαίων μεταρρέψουσι πράγματα- ου γάρ μισθοφορήσουσιν έτι 
άδρώς, ουδέ γέρα περιώνυμα της βασιλέων φυλακής άπολήψονται, 
άλλ' έν αίση καρός τετάξονται. καί ό μέν προς τούτοις ή ν ώς δ ' οΰτε 
του λεώ τις των φωνών έπεστρέφετο, και αύτό δέ τό πελεκυφόρον επί 

75 μισθω τήν σύναρσιν έπηγγέλλετο, έμπορίας καιρόν ύπούλως και έπι-
κλόπως τήν άκμήν του κινδύνου τι|θέμενον, ήδη δέ καί κατάφρακτοι 
Λατινικαί προυφαίνοντο φάλαγγες, εκείθεν μεθίσταται καί τό σωθήναι 
φυγή διατίθησιν. 

Οί δέ πολέμιοι μηδένα παρά δόξαν όρώντες Ιθυμαχουντα ή άντεγ-
80 χειροΟντα καί όπλιζόμενον, άλλ' εΰοδα τά έν ποσίν, εύκολα τά έν χερσί, 

τά έν στενωποΐς ευδιάβατα, τά έν τριόδοις άπρόσκοπα, άπό πολέμων 
άσφάλειαν, άπό πολεμίων ώφέλειαν, τύχης τινός εύμενοΟς προαγούσης 
καί συλλαμβανούσης πάντας σφίσι προσυπαντδν μετά σταυρικών 
σημείων καί σεπτών έκτύπων Χρίστου, ώς έν πανηγύρεσιν είθισται καί 

85 πομπαΐς, ού προς τήν όψιν τών δρωμένων τήν της ψυχής μεταμορφοϋσι 
κατάστασιν, ούδέ μέχρι χειλέων ύπεμειδίασαν, ούδέ ή άελπτος εκείνη 
θέα τό στυγνόν καί μανιώδες βλέμμα καί δρμημα ές εΙκόνα μετέχρωσεν 
ίλαρότητος, άλλ' έπρονόμευον άδεώς, άλλ' έσκύλευον άναιδώς, έκ τών 

77 μεθίσταται: die 13 mens. Apr. a. 1204 primo mane 

73 έν—καρό;: cf. Horn. I 378 

V = a, Q, R M D F = b, PLO 

66 προσίετο Bekk 67 μείλιον Q a c R οΰκ άνίει: οϋκ άν ειη 
M άνήει codd. ύποθωπεύων: έπιρρωννύων L®c 68 σίδηρα V : σιδήρεα RN 
69 'Ρωμαίων λέγων D F 71 μεταρρέψουσι QN: μεταρρεύσουσι V : μεταπέση Sc 
ού: ούδέ Bekk 72 βασιλέως Q D a c F 73 καρό; τετάξ. : καρατετάξονται Ο 
73—74 á>s δ ' οΰ τι; τοΟ λεώ V 74 του : τώ Q φωνών : φρενών V 75 έπικλόπως : 
έπΐ κόλπον Q 77 προυφαίνοιντο Ο 79 πολέμιοι om. R παρά δόξαν μηδένα R 
άνττχειροΟντα V 80 εύόδωτα V 81 απρόσκοπτα F 82 άσφάλεια D a c F 
άπό — ώφέλειαν om. RM άφέλειαν V : ώφέλεια D a o F προαγούση; εύμενοΰς Bekk 
84 έν: ès R 86 ούδέ—ύπεμειδίασαν om. V : suppl. Qm« έπεμειδίασαν Bekk 
δελπτος: άμεμπτο; Ο etç Q Bekk 88 άλλ' έσκ. άναιδώς om. Bekk 

70 άπολωλέναι cum VQ ser. Ν: διολωλέναι b PLO Bekk 71 μεταρρέψουσι : άνακυμ-
βαλισθήσεται RDp« Bekk: -θέντα M D " F 87 όρμημακαΐ βλέμμα Q b PLO Bekk 

71 άνακυμβαλισθήσονται PLO εισέτι PLO Bekk 79—80 σφισι post άντεγχει-
ροϋντα add. PLO Bekk 88 άλλ' alt. : καί PLO 
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όχημάτων πρώτως άρξάμενοι, ού τά τών πολλών μόνον χρήματα, άλλ' 
ήδη καί τά τω θεώ άνακείμενα, ξιφηφόροι πάντες, oi δέ καί σκέπα- 90 
στηρίοις δπλοις τους προς σάλπιγγα έγειρομένους ίππους έαυτών 
περιφράττοντες. 

Τί δ' άν πρώτον, τί δ' έπειτα, τί δ' ύστάτιον καταλέξαιμι των 
τηνικαϋτα τολμωμένων παρά των παλαμναίων εκείνων ανδρών; ώ 
μοι τής άτιμου τών προσκυνητών εικόνων κατεδαφίσεως καί της τών ι 
λειψάνων τών υπέρ Χρίστου παθόντων κατά τόπων εναγών άκον-
τίσεως. | τό δέ φρικώδες καί άκουόμενον, ήν όρδν το θείον αίμα και 
σώμα Χρίστου κατά γης χεόμενον καί ριπτόμενον. οί δέ τά τιμαλφή 
δοχεία τούτων διαρπάζοντες τά μέν διέθραυον καί τους έγκειμένους 5 
κόσμους ένεκολπίζοντο, τά δέ ε!ς σίτων κανδ και οϊνων κεράσματα ταΐς 
έαυτών τραπέζαις παρέφερον, οί του 'Αντίχριστου πρόδρομοι καί τών 
προσδοκωμένων πανασεβών πράξεων εκείνου πρωτουργοί καί προ-
άγγελοι. άτεχνώς τοίνυν ύπό τούδε του γένους ώς πάλαι ποτέ καί 
τότε άπημφιάζετο Χριστός καί ϋβρίζετο, καί μερισμοί καί κλήροι τών ίο 
αύτοϋ ιματίων έγίνοντο, καί μόνον ού λογχευόμενος την πλευράν θεορ-
ρύτου ρύακας αίματος είς γήν καί πάλιν άπέσταζε. 

Τά δ' επί Νεώ του Μεγίστου ήσεβημένα ούδ' άκοαΐς είσιν εύπαρά-
δεκτα. ή μέν θυωρός τράπεζα, τό έκ πασών τιμίων ύλών σύνθεμα συν-
τετηγμένων πυρί καί περιχωρησασών άλλήλαις είς ένός ποικιλοχρόου 15 
κάλλους ΰπερβολήν, εξαισίου τω όντι καί άξιαγάστου παρ1 εθνεσιν 
άπασι, κατετεμαχίσθη καί διεμερίσθη τοις σκυλευταΐς, ώσπερ καί πλούτος 
άπας ó ιερός, ό τοσούτος τό πλήθος καί τήν άγλαΐαν άπέραντος. δεήσαν 
δ' έκκομισθήναι καθά τινα σϋλα τά παναγή σκεύη καί έπιπλα, τά τήν 
χάριν καί τήν τέχνην άμαχα καί τήν ύλην σπάνια, άλλά δή καί τόν 20 
δοκίμιον άργυρο ν, δς τόν του βήματος θριγκόν καί τόν οίον εκπλήξαι 
άμβωνα καί | τάς πύλας περιήμπισχε καί εις πάμπολλους άλλους 

9—12 άτεχνώς —άπέσταζε: cf. J oh. 19,1—4.23—24.34 

V = a, Q, RMDF = b, PLO 

89 πρώτως om. V: πρώτων R μόνων V 90 τω om. O ol δέ om. O 93 
ύστάτον Ρρ<= καταλέξοιμι QRMDF 1 εΙκόνων suppl. Qs καί: ή PLa c Ο: ώ 
Bekk 2 κατ'έναγών άκοντίσεως τόπων Bekk έναγώ ca/νκοκτΐσεως Ο 6 τ ά — 
κεράσματα : είς σίτων κανών καί οϊνων κέρασμα Ο σίτα D80 F 7—8 ol — 
προάγγελοι om. V: προτάγγελοι D 8 προσδοκωμένων om. Q έκε(νου πράξεων 
Q 10 ό Χριστός D 11 καί post πλευράν add. D 12 άπέσταξε Bekk 13 
ούδέ Bekk 14 θυρωρός RMFttc τιμίων om. Q 15 άλλήλαις suppl. Qs 

ποικιλόχροον V 17 κατετεμμαχίσθη (κατεμμ — M) codd. 18 ό pr. om. O 
18—23 δεήσαν δ ' έκκομισθήναι τά σύλα ήμίονοι etc. Υ 19 δέ κομισθήναι Dac F 
σκϋλα DF Bekk 21 θριγγόν codd. 22 άλλους om. O 

20—21 τό δόκιμον άργύριον, ô PLO Bekk 
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κόσμους περιετέτηκτο, χρυσώ περιτρεχόμενος άπας, ήμίονοί τε καί 
υποζύγια σεσαγμένα μέχρι των άδύτων είσήγοντο toö νεώ, ών ενια 

25 διωλισθηκότα μηδ' επί ποδών στήναι δυνάμενα διά την των επιπέδων 
λίθων στιλπνότητα μαχαίραις έξεκεντήθησαν, ώς έκ της των χολάδων 
κόπρου και του προχυθέντος αίματος τό θείον μολυνθήναι δάπεδο ν. 
άλλά καί γυναικάριον σεσωρευμένον άμαρτίαις, Έριννύων ζάκορον, 
δαιμόνων πρόσπολον, αρρήτων τε γοητειών καί έπιρρήτων επωδών 

30 εργαστήριο ν, καταστρηνιδσαν Χρίστου, επί του συνθρόνου καθΐσαν 
κεκλασμένον άφήκε μέλος και πολλάκις περιδινηθέν εις δρχησιν τώ πόδε 
παρενεσάλευσε. 

Καί où ταϋτα μεν ήνομεϊτο ούτως, άλλα δ' ou, ή εκείνα μεν επί πλέον, 
εις δ' ελαττον ετερα, αλλ' όμοθυμαδόν πάντα παρά πάντων άνωσιουρ-

35 γεϊτο τά παναθέμιτα. πάνυ δ' αν εφείσαντο γυναικών ευλαβών καί 
κορίων έπιγάμων ή τών θεώ άνακειμένων καί παρθενεύειν ελομένων οί 
κατά τών θείων ούτω λυττήσαντες; επί πασιν εργώδες ην καί δυσ-
μήχανον τό μειλίξασθαι λιταΐς ή όπωσουν εΰνουν θέσθαι τό βάρβαρον, 
οΰτω μεν εύπαρόξυντον όν, ούτω δ' ερευξίχολον | ακριβώς και προς 

40 πασαν άκοήν άθέλητον. πάντα δ' εκρίνετο θυμου ύπεκκαύματα και 
άνοιαν ώφλίσκανε καί γέλων. καί ώς την γλώτταν άταμίευτος έπεπλήτ-
τετο, εν πολλοίς δέ καί τό παραξιφίδιον εΐχεν έπ' αυτόν σπώμενον ό 
καί μικρόν άντειπών ή πρός τά θυμήρη σφίσιν άναδυόμενος. 

"Οθεν ήν εις πόνον άπασα κεφαλή, έν στενωποϊς θρήνοι καί ουαί καί 
45 κλαυθμοί, εν τριόδοις όδυρμοί, εν ναοΐς όλοφυρμοί, ανδρών οίμωγαί, 

γυναικών όλολυγαί, έλκυσμοί, άνδραποδισμοί, διασπασμοί καί βιασμοί 
σωμάτων συναφών πρότερον. οί τώ γένει σεμνοί γυμνοί περιήεσαν, 
οί τω γήρα γεραροί γοεροί, οί πλούσιοι ανούσιοι, ούτως εν πλατείαις, 

30 καταστρηνιδσαν Χριστού: cf. 1 Ti. 5, 11 44 ήν — κεφαλή : cf. Is. 1, 5 

V = a, Q, RMDF = b, PLO 

23 περιετέτυκτο Q D F : περιετέτμητο O 25 ώλισθη-
κότα V 27 κοπρίαξ V 28 γύναιο ν V 30 καταστρηνιδσαν Χριστού om. V 
θρόνου QRM (γυνή . . .) καθίσασα Β 32 παρενεσάλευε Bekk 33 où pr. 
om. Q άλλα δ ' où om. Μ 34 παρά πδσιν V άνωσιούργητο Ο 35 καί 
om. F 36 âirl Αγάμων R τών om. LO τών τώ Q Ρ ΐ Γ 38εύνουν: καί δύσνουν 
Ο εΰνουν θέσθαι om. L 39 δέ ρευξίχολον R : άερευξίχολον Μ 45 τριόδοΐζ : 
τοϊξ δσοίΐ R 46 όλολυγμοί VQ 47 γυμνοί om. V: στίμωζ Β Bekk 

30 καθΐσαν : Ιζήσαν Q b PLO Bekk 39 καί om. b P L O B Bekk 

23 περιτρεχόμενοξ άπαξ: ιτεριτρεχόμενον PLO 28 γυναικάριον τι PLO Bekk 
36 τω θεφ PPCLO Bekk 38 έλεεινολογίαι? ύπαγαγέσθαι post ή add. PLO Bekk( : 
οΰδ' έλεεινολογίαι^ πραΟναι Sc) et καί post όπωσουν add. PO Bekk, non vero L, qui 
(καί) εύνουν Θέσθαι om. 46 καί : τε καί PLO Bekk 
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ούτως ευ γωνίαις, ούτως εν τεμένεσιν, ούτως ευ καταδύσεσιυ · ούδέ yàp 
ή υ τις τόπος ανεξερεύνητος ή άσυλίαν τοις προσρυομένοις διδούς. 50 

Χριστέ βασιλεΰ της τότε θλίψεως καΐ συνοχής των ανθρώπων, ό 
δ' ήχος ό θαλάττιος, ό δέ του ηλίου σκοτασμός καί ή ζόφωσις, ή δέ 
της σελήνης εις αίμα μεταστροφή, οί δέ των αστέρων εξεδροι, δπη καί 
όπως ού τά τελευταία ταϋτα κακά προεσήμαναν; καίτοι τό β6έλυγμα 
της έρημώσεως τεθεάκαμεν έστώς εν τόπω áyíco καί πορνικά στρογγυ- 55 
λίζον λογάρια καί τδλλα, κδν μη έπίπαν, αλλ1 έκ του δήπουθεν μετα-1 
βάντα προς τό άντίστροφον, δσα παρά Χριστωνύμοις σεμνά καί τον 
της πίστεως λόγου έξευγενίζοντα. 

Τοιαυθ', ώς έκ πολλών βραχέα δούναι τ η ιστορία, oi εξ εσπέρας 
στρατοί κατά της Χρίστου κληρονομιάς παρηνομήκασιν, έπ' ούδενί 6 0 

τών δλων τό φιλάνθρωπον ένδειξάμενοι, αλλά πάντας άποξενώσαντες 
χρημάτων καί κτημάτων, οίκημάτων τε καί έσθημάτων, καί μηδενός 
τών πάντων μεταδόντες τοις εχουσι. ταϋτα ό χαλκούς αϋχήν, ή άλαζών 
φρήν, ή όρθή όφρύς, ή άεί ξυριώσα καί νεανισκευομένη παρειά, ή φιλαί-
ματος δεξιά, ή άκροχολώσα ρίν, ό μετέωρος οφθαλμός, ή άπληστος 65 
γνάθος, ή άστοργος γνώμη, ή τορή καί τροχαλή λαλιά καί μόνον οΰκ 
έπορχουμένη τοΤς χείλεσι, μάλλον δέ οί παρ' έαυτοϊς επιστήμονες καί 
σοφοί, οί ευορκοι καί φιλαλήθεις καί μισοπόνηροι καί τών Γραικών 
ημών ευσεβέστεροι τε καί δικαιότεροι καί τών Χρίστου διαταγμάτωυ 
φύλακες άκριβέστεροι, τό δέ πλέου, οί του σταυρόν έπ' ώμων άράμενοι 70 
και πολλάκις κατά τούτου και τών θείων λογίων έπομοσάμενοι τάς 
μέν τών Χριστωνύμων χώρας παρελθεϊν άναιμωτί, μη προσυεύσαυτες 
άριστερά, μηδ' έκκλίναντες δεξιά, κατά δέ Σαρακηνών όπλίσαι τάς 
χείρας καί τά ξίφη πορ| φυρώσαι τοις αιμασιν, οι την Ιερουσαλήμ 
έξεπόρθησαν, μηδ' άνδρίσασθαι γυναιξίν ή καθ' όμιλίαν αύταϊς συν- 75 
ελθεϊν έφ' όσον âv χρόνου του σταυρόν έπωμάδιον φέρωσιν ώς ήγνι-
σμένοι θεώ και την αύτοϋ πορείαν στελλόμενοι. 

51—54 της — προεσήμαναν: cf. Mat. 24, 29; Mar. 13, 24 sq.; Luc. 21, 25; Apoc. 6,12 
sq. 54—55 τ ό — ά γ ί ω : cf. Mat. 24,15 63 ô χαλκούς αύχήν etc. : cf. Nie. Or. 
128, 10—11 

V = a, Q, RMDF = b, PLO 
51 της συνοχής O Bekk 52 θαλάσσιος V Q 

54 ττροεσήμηναν PL®" Bekk: προσεσήμαναν Q 55 âv τόπω έστώς άγίω V (Ιστός 
âv τόπω άγίω Mat. 24, 15) 57 άγχίστροφον V 60 της του Χρίστου VO 62 
οίκημάτων om. R 63 μεταδίδοντες V χαλκός Ο 64—65 ή tert. — δεξιά 
om. Μ 69 τών του Χριστού L 69—70 καί alt. — ακριβέστεροι om. Μ 72 
μηδέ Q 72—73 προσνεύσαντας. . . έκκλίναντας (-la-V) VQ 73 μηδέ κλίναντες Ο 
έπικλίναντες D F 76 âv om. V 

54 ταϋτα: τάδε b PLO Bekk 
50 διδούς: παρεχόμενος, άλλά πάντα πανταχού πάντων κακών εμπλεα ήν PLO Sc 
(qui hoc loco Nicetae valedicit et ad Acropolitae textum transit) Bekk 56 δήθεν 
PLO Bekk 65 άκρόχολος PLO Bekk 
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"Οντως λογοποιοί έξεφάνθησαν και του θείου τάφου διφώντες 
εκδίκησιν κατά Χρίστου προδήλως έλύττησαν καί μετά σταυροϋ τήυ 

80 του orca;ρου κατάλυσιν ήνομήκασιν, δν έπινώτιον εφερον, τούτον προ 
ποδών τιθέναι μή φρίττοντες δια χρυσίον βραχύ καί άργύριον. καί 
μαργαρίτας έγκολπιζόμενοι τον πολύτιμο ν μαργαρίτη ν Χριστόν ήθε-
τήκασι, τοις έναγεστάτοις τ ω ν ζώων τον παναγέστατον διασπείραντες. 
οί δ ' εξ Ισμαήλ ουχ οΰτως, δτι μή καί πάνυ φιλανθρώπως καί προσ-

85 ηνώς τοις έκ του γένους αυτών προσηνέχθησαν της Σιών κατισχύσαντες. 
ούτε γαρ γυναιξί Λατινίσιν έπεχρεμέτισαν, οΰτε τ ό Χρίστου κενήριον 
πολυάνδριον πεσόντων εδειξαν, ουδέ κάθοδον ες άδου τήν προς τον 
ζωηφόρον τάφον εϊσοδον, ουδέ θάνατον τήν ζωήν, ουδέ πτώσιν τήν 
άνάστασιν, άπαξάπασι δ ' άνέντες τήν εξοδον χρυσίνοις αριθμώ κατ ' 

90 άνδρα βραχέσιν άφώριζον τ ά ζωάγρια, τά λοιπά τοίς κεκτημένοις 
παρέντες, καν ψάμμω ήσαν παρόμοια, καί τοιώσδε μέν τό χριστομάχον 
τοις άλλοπίστοις Λατίνοις έχρήσατο, μή ξίφος, μή πυρ, μή λιμόν, μή 
διωγμόν, μή γυμνότητα, μή | συντρίμματα, μή πιέσματα μεγαλοψύχως 
σφίσιν έπενεγκόν· ήμϊν δ ' έκείνως τό φιλόχριστον καί όμόδοξον προσ-

95 ενήνεκται, ώς έπιτρέχοντες ειπομεν, μηδέν έπεγκαλεΐν άδίκημα έχοντες, 
ι ΤΩ πόλις, πόλις, πόλεων πασών οφθαλμέ, άκουσμα παγκόσμιον, 

θέαμα υπερκόσμιον, έκκλησιών γαλουχέ, πίστεως άρχηγέ, ορθοδοξίας 
ποδηγέ, λόγων μέλημα, καλοΟ παντός ένδιαίτημα. ώ ή έκ χειρός 
Κυρίου τό του Θυμοϋ πιοϋσα ποτήριον, ώ ή γενομένη πυρός μερίς 

5 π ο λ λ ώ δραστικωτέρου του καταιβασίου πάλαι πυρός Πενταπόλεως. 
,,τί μαρτυρήσω σοι; τίνι όμοιώσω σε; δτι έμεγαλύνθη ποτήριον συν-
τριβής σου , " 'Ιερεμίας φησίν ό φιλόδακρυς τήν πάλαι Σιών κοπτόμενος. 
τίνες κακοποιοί δυνάμεις ήτήσαντό σε καί ελαβον είς σινίασιν; τίνες 
άλάστορες φθονεροί και αμείλικτοι κώμόν σοι έπεκώμασαν άγριο ν; ή 

10 γοΰν άνάρσιοι καί μανιώδεις έρασταί παστάδα σοι μέν ουκ έπλέξαντο, 

82—83 τόν — διασπείραντες: alludit ad Mat. 13, 45 et 7, 6 84 ol δ ' έξ 'Ισμαήλ: 
cf. ρ. 417, 54 1 ώ πόλις etc. : cf. Nie. Or. 128, 14 sqq. ; 146, 25 sqq. ; 160, 6 sqq. 
3—4 ή — π ο τ ή ρ ι ο ν : cf. Is. 51 ,17 5 δραστικωτέρου—πυρός: cf. p. 167, 54 
του —πενταπόλεως: cf. Sap. 10, 6 et Gen. 19, 24 sq. 6—7 τί — σ ο υ : cf. Lam. 
2, 13 8 τίνες — σινίασιν: cf. Luc. 22, 31 

V = a, Q, RMDF = b, PLO 

78 έξεφάνησαν Q διψώντες O 80 τοΰ 
om. V 82 τόν: περί τόν Lp° ήθετήκασι: ήνομήκασι L 85 τήν Σιών R 
86 τό τοΰ Χρίστου κήριον R 91 ψάμμω: άμμων V μέν: μέντοι Μ 93 γυ-
μνώματα F 94 έπενεγκόντες R L : έπενεκτόν Ο έκείνως (έκείνοις R) : έναντίως 
Liœ προσενενηνεκται V 95 μηδέ Bekk μηδέν — έχοντες om. V 1 πόλις 
alt. om. O 5 καταβασίου O 6 παρωμοιώσω V 7 εφη Q 8 συνίασιν 
gao ρ Mac Bekk: σινίασιν coni, iam Grabler i. 1. 10 μέν om. Q έπελέξαντο O 

10 σοι om. b PLO Bekk 

9 δαίμονες post άμείλικτοι add. PLO Bekk 10 έρασταί : Τελχίνες PLO Bekk 
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ούδ' άνήψάν σοι δδδα γαμήλιον, άφαυιστηρίους δ'άνέκαυσαν άνθρακας; 
"Ώ ή πολύγονος και βύσσον και πορφύραν ήμφιεσμένη βασιλείου, 

πιναρά δ' άρτίως και αυχμηρά καί πολλών κακών κληρουχος καΐ 
τέκνων των γνησίων χατίζουσα. ώ ή πρώην υψίθρονος και βιβώσα 
μακρά και μετέωρα, μεγαλο|ττρεττής τό είδος, αξιοπρεπεστέρα τό 15 
μέγεθος, νυνί δέ κατερραγμένη και διερρηγμένη τους χλιδώντας χιτώνας 
και τά κομψά καί αρχικά κρήδεμνα καί τό όμμα άπεσβεσμένη τό χαροπόν 
καί γρηΐ καμινοι ίση εκ του κατησβολώσθαι πυρί καί ρυτίσι χαλαραϊς 
ηύλακισμένη την στιλπνήν καί τερπνήν όψιν πρότερον. έώ γάρ λέγειν 
τούς πρός λύραν έντείνοντάς τε καί ψάλλοντας τά σά δυσπραγήματα 20 
καί κωμωδίαν τιθεμένους την σην τραγωδίαν εν τω τον οϊνον προσ-
ίεσθαι καί βίου τέχνην ποιουμένους την γελοιώδη τών κακών σου 
άφήγησιν, τούς κονδυλισμούς τε καί πτερνισμούς, ετι δέ τάς άθετήσεις 
καί τά ύπώπια, α σοι καθ' ώραν πδσαν προστρίβονται, παρεζηλωμένη 
θεόθεν επί μη έχέφροσιν εθνεσιν, ή ούδ' εθνεσιν αληθώς, αλλ' άμυδροΐς 25 
καί σποραδικοΐς γένεσιν, ών τά πλείω ει μή έγέννησας, αλλ' ϋψωσάς 
τε καί στέατος πυροϋ μετέδωκας. 

,,Τίς σώσει σε; ή τίς παρακαλέσει σε; τίς φείσεται επί σοί; ή τίς σκυ-
θρωπάσει επί σοί; ή τίς επανακάμψει έρωτήσαι τά εις ειρήνη ν σοι;" 
Ιερεμίου καί τάδε του πολυθρήνου τά ρήματα, τίς την προτέραν 30 
στολή ν έπενδύσει σε; πότε θεόθεν ένωτίση· „έξεγείρου, έξεγείρου, 
άνάστηθι ή πιοϋσα τό ποτήριον του θυμού μου καί τό κόνδυ της πτώ-

14—15 βιβώσα μακρά: cf. 
Horn, λ 589 18 γρηΐ — ίση : cf. Horn, σ 27 24—25 τταρεζηλωμένη — Εθνεσιν: cf. 
Deut. 3 2 , 2 1 27 στέατο; — μετέδωκα;: cf. Ps. 80 ,17 28 τί ; — σε (alt.): cf. 
Lam. 2, 13 28—29 t ís (tert.) — σοι (alt.) : cf. 1er. 15, 5 29 έρωτήσαι — είρή-
νην: cf. Luc. 14, 32; Ps. 121, 6; al. 31—32 έξεγείρου — πτώσεω; : cf. Is. 51, 17 

V = a, Q, R M D F = b, PLO 

11 δάδα codd. γαμήλιον δάδα R έκέκαυσαν O 12 
βασίλειον : βασιλί; O 15 καί post μετέωρα add. V άξιοπρεπεστέρα: μεγαλοπρε-
πεστέρα F 16 κατηρραγμένη V τού; χλιδώντα; χιτώνας: τά χλιδώντα Υ : 
τού; χλιδώντα; χλιδώυα; Q D F : του; χλιδώντα; χλιδώντα; R : τού; χιτώνα; χλιδώ-
να; Ο 17 καί alt. om. V τό pr. om. Ρ Bekk 18 καί — m/pl om. Μ κα-
τασβ. Ο 19—23 έώ — άφήγησιν: έποίησαν οί Λατίνοι μέλη διήγησιν έχοντα τών 
συμβάντων κακών τη πόλει Qm« 19 ηΟλσκίσΟαι V 20 έκτείνοντα; V a 0 22 
καί: ή καί V Q 24 πδσαν om. V 25—26 άμυδρώ; καί σποραδικώ; Ο 28—29 
ή alt. — σοι pr. om. QL 29 έπαναγκάσει Ο έρωτήσων V 30 ώ; ante Ίερ. 
add. Ο πολυθρηνήτου VO Bekk 31 έξεγείρου utrumque om. VQ έξεγείρου 
alt. — τό hab. i. r. 15 litt. Ρ 32 ανάστα V Q : om. O ή om. L 32—42 
καί — σε om. VQ 

25 ειπείν post άληθώ; add. PLO Bekk 30 τ ί ; : είτε μήν PLO Bekk 

37 van Dieteû, Nik. Chon. Hist. 
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σεως. ϋνδυσαι τήν Ισχύν σου, ενδυσαι τήυ δόξαν σου. έκτίναξαι τον 
χοϋν καί άνάστηθι. εκδυσαι τον δε|σμόν τοϋ τραχήλου σου· πλάτυνον 

35 τόν τόπον της σκηνής σου καί των αυλαίων σου. μή φοβοΰ, ότι κατ-
ησχύνθης, μηδέ έντραπής, ότι ώνειδίσθης καί έκρότησαν έττΐ σοί χείρας 
πάντες οι παραπορευόμενοι όδόν, έσύρισαν καί έκίνησαν κεφαλάς 
αυτών καί είπον „αύτη έστίν ή πόλις, στέφανος δόξης καί ευφροσύνη 
πάσης της γης" καί „πώς έκάθισε χήρα ή πεπληθυσμένη λαών καί ή 

40 άρχουσα έν χώραις έγεννήθη είς φόρους;" είπε γάρ ó θεός σου ,,χρόνον 
μικρόν κατέλιπόν σε, καί μετ' ελέους μεγάλου οίκτειρήσω σε. έν Θυμώ 
μικρω άπέστρεψα τό πρόσωπον μου, καί έν ελέω αίωνίω έλεήσω σε." 
ή γοϋν φσεις Δαυιτικώς πρός θεόν „κατά τό πλήθος τών οδυνών μου έν τη 
καρδία μου αί παρακλήσεις σου εύφραναν τήν ψυχήν μου." 

45 Τίς έπιστήσεταί σοι Μωσής καινουργός ή έπανάγων έποφθήσεται 
Ζοροβάβελ; πότε δ' έσειταί σοι έκ τών τεσσάρων άνέμων έπισυναγα-
γεϊν τά τέκνα σου, έν οίς διεσπάρημεν, δν τρόπον αί φιλότεκνοι όρνιθες 
ύπό τάς Ιαυτών άθροίζουσι πτέρυγας τά οΙκεΐα νεόττια. ώς νυν γε 
ούδ' ένώπιοι ένωπίω σοι έποφθαλμίσαι καθαρώς έχομε ν, ούδ' έμφύναι 

50 περιχαρώς ώς μητρί, καί ακριβώς έπισπεΐσαί σοι δάκρυον, όσον όφθαλ-
μός βούλεται ή δύναται, άλλ' εύλαβώς ώς στρουθοί σε περιιπτάμενοι, 
ών συνείληπται ή τροφός, ή δέ καλιά διεσκέδασται, έλεεινόν τι καί 
γοώδες άναβαλλόμεθα, | πόρρω που τών σών φατνωμάτων έκτοπι-
σθέντες, πεινώντες καί διψώντες, αύχμώντες καί ριγώντες, καί προς 

55 φθεϊραν πολλάκις κειρόμενοι καί τάς ψυχάς έν κακοΐς τηκόμενοι, όδόν τε 
μηκέτι κατοικεσίας εύρίσκοντες πόλεως, άλλά πολύπλαγκτοι φερόμενοι 
ώς όρνιθες οί άβέβαιοι καί τών άστέρων oi πλάνητες. ή καί ούτως 

33 ενδυσαι— aou(alt . ): cf. Is. 52 ,1—2 33—34 έκτίναξαι—σου: cf. Is. 52,2 34—35 
•πλάτυνον —-σου (alt.) cf. Is. 54, 2 35—36 μή —ώνειδίσθης: cf. Is. 54, 4 36— 
39 έκρότησαν—yfjç: cf. Lam. 2 , 1 5 39—40 πώς — φόρουμ : cf. Lam. 1, 1 
40—42 είπε — σε: cf. Is. 54, 7—8 43—44 κατά — μου: cf. Ps. 93, 19 45—46 
τίς — Ζοροβάβελ: cf. Nie. Or. 128, 26; al. 46—47 πότε — διεσττάρημεν: cf. Zach. 2, 
10 et 1er. 25, 16 47—48 δν — νεόττια: cf. Mat. 23, 37 56—57 πολύπλαγκτοι 
— π λ ά ν η ς : cf. p. 267, 46 

V = a, Q, RMDF = b, PLO 

33 Ινδυσαι pr. —• σοϋ pr. 
om. D Ικτίναξον M 34 σου alt. om. L 36 μηδ' O 37 ττορευόμενοι R 
τήν όδόν Μ κεφαλήν R 38 αυτών Ρ Bekk αύτη : εί αύτη D F ό στεφ. . . . 
ή εΰφρ. Bekk 39 ή pr. om. D F 42 μικρω : μακρω Ο σοι Ο 43 Δαυικώζ V : 
Δαυιτικά R 43—44 έν — μου om. Ο 45 Μωϋση; YQ Bekk: μαθη; Ο 46 
τών om. PLO συναγαγεΐν Bekk 49 ούδ ' ένωπίως σοι Bekk σοι : σου FO 
έττοφθαλμησαι Bekk έχόμένος R Ιμφήναι F Bekk 50 καί om. Q έτπ-
σπασαι R 51 δύναται f| βούλεται Ο 52 ή pr. : ή μέν Vp° 55 φθεϊραν 
PLO : φθείρα rei. : φθειρών Bekk 57 ol pr. om. L ot αβέβαιοι om. R τών om. R 

53 άναβαλλόμεθα: περιτρύζομεν PLO Bekk 
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ειπείν, ένούμεθά σοι διηρημένως και συμπλεκόμεθά σοι κεχωρισμένως 
κατά τούς ψυχή συναπτομένους καί διισταμένους σώματι καί προσ-
πάσχομεν άτεχνώς δ καί ενια των ζώων προς τά παγιδευόμενα έκ σφών 60 
υπό θηρευτών καί εγκλειόμενα διαφανέσιν ΰελίνοις αγγεσιν. έκεϊνά τε 
γαρ τ ω του σκεύους είλικρινεΐ καί στιλπνώ την του συν νόμου ζώου 
Θέαν ένοπτριζόμενα συμμϊξαι καί έν χρω γενέσθαι όλως άδυνατεΐ καί 
δια τοΰτο μάτην περί το άγγος άδημονουντα στρέφεται, τ ω έξηλλαγ-
μένω της όψεως ώς άπεναντίω της πρώην έξεως έκθαμβούμενα· καί 65 
ημείς επ* ίσης σοι τάς μέν όψεις προσβάλλειν καί εγγύτερον ΐέναι εχομεν, 
του δέ περιχυθήναί σοι γνησίως καί προσπλακήναι θαρραλέως ώς 
πρότερο ν παντάπασιν εστερήμεθα, όσα καί σώματι' στερεω καί πολλω 
στεγανωτέρω ύέλου τ ω βαρβαρικω συντάγματι διειργόμενοι. 

, ,Ίνα τί επαισας ήμδς, Κύριε, καί ούκ εστίν ήμΐν Τασις; εγνωμεν, 70 
Κύριε, άμαρτίας ημών, αδικίας πατέρων | ημών. κόπασον δια τό ελεός 
σου, μη άπολέσης θρόνον δόξης σου. παίδευσον ήμδς, Κύριε, όπως μη 
άποστή ή ψυχή ήμών από σου, πλήν εν κρίσει καί μή έν θυμω, ίνα μή 
όλιγοστούς ποιήσης ήμδς. εκχεον τον θυμόν σου έπ! τά εθυη τά μή 
είδότα σε και έπί γενεάς, αϊ τό όνομά σου ουκ έπεκαλέσαντο. πατήρ 75 
ήμών συ εΐ, Κύριε· ήμεϊς πηλός, καί σύ πλάστης ήμών, έργον τών χει-
ρών σου πάντες ήμεΐς. επίβλεψον, καί ΐδε τούς όνειδισμούς ήμών. ή 
κληρονομιά ήμών μετεστράφη είς άλλοτρίους, οί οίκοι ήμών είς ξένους, 
έπίστρεψον ήμδς προς σέ, καί επιστραφησόμεθα. άνακαίνισον ήμέρας 
ήμών καθώς É-μπροσθεν." χρηστέον γάρ μοι έπικαίρως και έφ' όμοίοις 80 
τοις συναντήμασι τοΤς γραφικοίς τοϊσδε ρήμασιν. 

Ά λ λ ' ήδη μοι καί τό λέγειν αυτό έπιλέλοιπεν, όσα καί σώμα συμφυές 
ψυχή καί όμόστολον τ ή του λόγου σοι τροφω συναπιόν τε καί συν-
Θανόν. κωφοϊς τοίνυν δάκρυσι καί στεναγμοίς άλαλήτοις τά πολλά τών 

59—65 προσττάσχομεν — έκθαμβούμενα : cf. Nie. Or. 
1 6 8 , 1 6 — 2 5 70 ίνα—ίασις: cf. lob. 5 , 1 8 70—72 ίγυωμεν — σου (alt .) :cf . 
1er. 14, 20—21 72—75 παίδευσον — έπεκαλέσαντο: cf. 1er. 10, 24—25 75—77 
πατήρ—ήμείς: cf. Is. 6 4 , 7 77-—78 έπίβλεψον— ξένους : cf. Lam. 5,1—·2 
79—80 έπίστρεψον —έμπροσθεν : cf. Lam. 5 ,21 84 κωφοΐζ . . . δάκρυσι : cf. ρ. 182, 46 

V = a, Q, R M D F = b, PLO 

58 διηρημένωξ — σοι om. R 59 σώμασι V 
60 έξ αύτών V 61 υπό : παρά V 63 ένοπτριζόμενα θέαν V 64 μάτην om. 
V 66 τά$ μέν δψει;σοι V προσβαλεϊν D F 68 στερεω: γηραιώ R 70—81 
ίνα — ρήμασιν om. V 71—72 τό σόν ϋλεο$ Q: του έλέουζ σου Bekk 72 συνα-
πολέσης L 74 όλιγωστούς codd. exc. L Κύριε post ήμα; add. O 75 
γενεάν, ή . . . έπεκαλέσατο Ο 78 έστράφη Ο 79 ή μας post άνακαίνισον add. R 
81 τοϊσδε: τούτοις D F 82 μοι om. P a c F a o 83 συναπιόντες Q 84 άλαλήτοις: 
άλλήλοις Ρ 

83 τ η τοΰ λόγου (σοι add. Ρ 9 Bekk) τροφω πόλει b PLO Bekk 

75 Κύριε post σου add. PLO Bekk 

37* 
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85 θρηνημάτων άφοσιωτέον σοι καΐ του περαιτέρω άφεκτέον της îcrropias 
ειρμού. τίς γαρ άνάσχοιτ' άν επί γης άλλοτριωθείσης ήδη του λόγου 
και βαρβαρωθείσης τέλεον τά Μουσών έπιδείκνυσθαι κρούματα; ούκ 
αν άσαίμην τά βαρβάρων αυτός, οΰδ' έσοίμην παραπέμπων τοις 
έπειτα πράξεις πολεμικός, εν αίς μή νικώσιν "Ελληνες, εΐ yàp ó Κωος 

90 'Ιπποκράτης πολλοίς μεταπεμπόμενος χρήμασι | προς του τότε των 
Περσών βασιλεύοντος, ώς άν τάς ύ π ' εκείνον επισκέψαιτο πόλεις κακώς 
πασχούσας νοσηλεία σώματος, οΰδ' άκροις ώσί τάς υπέρογκους υπο-
σχέσεις ήνέσχετο δέξασθαι, ερρειν και οίμώζειν τούς βαρβάρους άφείς, 
πώς αν εγωγε εΐην το βέλτιστον χρήμα, την ίστορίαν, και κάλλιστον 

95 εύρημα τών 'Ελλήνων βαρβαρικαΐς καθ' 'Ελλήνων πράξεσι χαρι-
1 ζόμενος. 

'Αλλ' ούτοι μεν κατά τον εμπρήσαντα τον εν Έφέσω ναόν της 
'Αρτέμιδος οΐχέσθωσαν άϊστοί τε και άπυστοι, μηδέ προσρήματος γουν 
τίνος ύφ' ημών άξιούμενοι, έως ou παρέλθη ή ανομία κάπί τοις δούλοις 

5 αύτοΟ το Θείον παρακληθήσεται. où γάρ έστιν, ούκ εστίν ό θεός ήμών 
εις τέλος έπιληθόμενος ή συνέχων εν τ ή οργή αύτοΰ τούς οίκτιρμούς 
αύτοΟ, μηδέ προστιθείς του εύδοκήσαι έτι, άλλά πατάσσων ΐδται καΐ 
θανατών επιστρέφων ζωοποιεΐ. αν οδόντας θηρίων έπαποστελεΐ μετά 
θυμοϋ συρόντων επί τής γής, άλλά καΐ τάς μύλας τών λεόντων συνθλα 

ίο και τήν κεφαλήν συντρίβει του δράκοντος. άν ώς κάλαμον κατεάξη, άλλά 

86—87 TÍS—κρούματα: cf. Ps. 136, 4 89 SI γάρ etc . : cf. "Ιπποκρά-
τους γέυος καΐ β ios κατά Σωρανόν ρ. 453, 94 sqq. Westermann (Vit. Ser. gr. min.) 
92 ccKpois ώ σ ί : cf. p. 192, 39 2—3 κατά — Άρτέμιδο; : cf. Strab. 14, 1, 22 (p. 
640) ; Nie. Or. 74, 7 3 âicrroi . . . δπυστοι : cf. Horn, a 242 4 icoç — ανομία: 
cf. Ps. 56, 2 4—S κάπί — παρακληθήσεται : cf. Ps. 89, 13 5—6 ού —έτπ-
ληθόμενοζ: cf. Ps. 9, 19; 73, 19 6—7 συνέχων — αύτοΰ : cf. Ps. 76, 10 7 μη-
δ έ — ε τ ι : cf. Ps. 7 6 , 8 7—8 πατάσσων — ζωοποιεΐ: cf. Deut. 3 2 , 3 9 8—9 
âv — γ % : cf. Deut. 32, 24 9—10 τάς — δράκοντοί: cf. Ps. 57, 7, Ps. 73, 13—14 
et Gen. 3, 15 

V = a, Q, R M D F = b, P L O 

87 κρούματα: κρίματα R : κράματα M F : om. D 89 ês επειτα O 
91 έπισκέψεται R : έπεσκέψετο M 93 ήνέξατο Bekk 94 εϊην έγώ B e k k καΐ 
κάλλιστον τήν Ιστορίαν Μ 2 Έ φ έ σ φ : μέσω R M 4 TIVÒS suppl. P s πα-
ρέλθοι RM B e k k 5 ού : ούδέ V 6 έπιλησθησόμενοζ R έν om. M 7 μή 
post τού add. V 8 έπαποστελή Ρ Bekk 9 τοΰ θυμού Bekk 10 άλλά om. 
V t tc Bekk 

8S σοι om. b P L O 7 μηδέ: καΐ μή b 

90 τών om. P L O B e k k 10 κατεάξη : διαθλά P L O B e k k 
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καί τοις θηρίοις του καλάμου έττιτιμδ. αν ούτοι εν άρμασι καί ούτοι έν 
ΐτπτοις, άλλά ψευδής ίππος εις σωτηρίαν, ουδέ εν ταΤς κνήμαις του 
ανδρός ευδοκεί, εί δείκνυσι τ ω οίκείω λαώ σκληρά καί οίνον κίρνησι 
κατανύξεως, αλλ' Ιτοιμάζει καί τράπεζαν έξ εναντίας των θλιβόντων, 
καί προτείνει ποτήριον ευφροσύνης μεθύσκον ώσεί κράτιστον. εί τούς | 15 
μαστιγοϋντας έκ περάτων άγει της γης καί των εν θαλάσση μακράν καί 
διά προφήτου βοα μεγακήρυκος „γίγαντες έρχονται πληρώσαι τον 
θυμόν μου, χαίροντες άμα καί παίζοντες· ήγιασμένοι είσί, κάγώ σγω 
αυτούς," άλλά καί τούτοις επεντείνει σφοδροτέρας πληγάς καί των 
κακών μαστίζει τοις χείροσι, χάριν εϊδώς ούδαμώς, εί χρήται τούτοις 20 
όργάνοις εις δλεθρον πόλεων καί κακοϊς επιδημίοις καί δημίοις ανθρώπων 
άνοικτίρμοσιν, είτε μήν ώς νοσηλεΐαι καί φάρμακα συναίρονταί οί εν 
πλείστοις ώς ψυχών Ιατρώ, οίς καί φύσις τοιάδε τις εμφαίνεται τοις 
επιστήσασι πρόδηλος, αί μέν γάρ ή του κάμνοντος άναρρωσθέντος 
εκμαρανθεϊσαι του δρδν έληξαν ή τ ω πάσχοντι συνδιόλλυνται· τά δ ' 25 
άκεσίνοσα φάρμακα τό καχεκτοϋν ίασάμενα ταϊς τών ύλών άτιμοτέραις 
συμπρόεισιν άχρειούμενα. 

Χρήναι τοίνυν φημί μή βιβλίον άποστασίου προς θεοϋ δεδομένον 
ήμίν ή γουν τών άγριελαίων βαρβάρων εγκέντρισιν είς τήν καθ' ήμδς 
καλλιέλαιον τά επιόντα οϊεσθαι δεινά, άλλά παιδείαν μικράν, οποίαν 30 
ϊσησιν επάγει ν θεός, άνιείς του άγαν μηδ' ενδιδούς τά πάντα τοις 
πειρασταΐς, αλλά καί τών πειραζομένων φειδόμενος, καί μάλιστα εί τό 

11 καί—Ιπιτ ιμδ : cf. Ps. 6 7 , 3 1 11—12 αν —ίπποι? : cf. Ps. 
1 9 , 8 12 ψευδής — σωτηρίαν: cf. Ps. 32, 17 12—13 ουδέ — ευδοκεί: cf. Ps. 
146, 10 13—14 εί — κατανύξεως : cf. Ps. 59, 5 15 ποτήριον — κράτιστον : cf. 
Ps. 22, 5 16 μαστιγοΰντας — μακράν: cf. Is. 13, 5 et Ps. 64, 6 17—19 γίγαν-
τ ε ς — αυτούς: cf. Is. 13, 3 27 συμπρόεισιν άχρειούμενα: cf. Nie. Or. 119, 25 
29—30 τών—καλλιέλαιον: metaphora ex Rom. 11,23—24 30 παιδείαν μικράν: cf. 
Is. 26, 16 

V = a, Q, R M D F = b, PLO 

15 ώς Q 16 μαστιγοΟντας VMO της γη; : της O a c : γης Op° 17 μεγα-
λοκήράκος D F Bekk ερχοντες L 19 έτπτείνει Bekk 21 δημοσίοις Ο 22 οϊκτί-
ρμοσιν F 23 τοιαδήτις V τις om. Q R M D F εκφαίνεται R 24 έπιστήσασι : τόν 
νουν έφεστώσι LO 25 δρδνοπι. Q 26 κατά ante τό add. R 29 είς τήν καθ' 
ήμδς Ιγκέντρισιν V 31 τ ο ϋ : τ ά Μ του άγαν om. Q 

15 ευφροσύνης om. Q b 

15 εύφροσύνης — κράτιστον : φιλανθρωπίας πλήρες καί ίλαρότητος PLO Bekk, sed 
καί μεθύσκον ώς κράτιστον ex a b add. Ρ Bekk 18 καί άγω PLO Bekk 20 ού-
δαμώς: ούδεμίαν LO: ούδαμώς ούδεμίαν Ρ, ubi χάριν — ούδεμίαν i. r. 14l i t t . , Bekk 
22 άνοικτίρμοσιν: άνελεήμοσιν QPLO Bekk 23 έμφαίνεται: ενεστι PLO Bekk 
24 ai : καχεξίαι PLO Bekk 26 ότεδήποτε post καχεκτοϋν add. PLO Bekk 
29 παντελή ante έγκέντρισιν add. Q PLO Bekk 32 έν μέρει post πειραζομένων 
add. PLO Bekk 
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μέν δρών, κόρον ούκ είδος άνοσιουργίας, και αυτου κατεπαίρεται δι' 
άσέβειαν, παρ' ού την Ισχύν είλήφει του μαστιγουν, ώς μέν | Ναβου-

35 ζαρδάν άρχιμάγειρος τήν του θεοϋ πόλιν παραπέμπον πυρί και τά 
λειτουργικά σκεύη προνομευον, ώς δέ Βαλτάσαρ τρυφών έν αύτοΐς 
Θυσιαστήρια τε καθυβρίζον καΐ τά θεια μυστήρια έξορχούμενον, τό δέ 
πάσχον έαυτοϋ γινόμενον έν πρωτολογίαις κατήγορον παρήγορο ν 
τόν παίσαντα βεόν θερμότερον έπικέκληται. 

40 Ουκουν φιλανθρωπίαν έκδεχομένους θεού δέον αδειν μετά Δαυίδ 
,,μνήσβητι ημών, Κύριε, έν τή εύδοκία του λαοΰ σου· έπίσκεψαι ήμδς 
έν τω σωτηρίω σου του ίδεϊν έν τή χρηστότητι των εκλεκτών σου, του 
εύφρανθήναι έν τή ευφροσύνη του έθνους σου, του έπαινεΐσθαι μετά 
της κληρονομίας σου," ευ είδότας ώς ασεβών μένη έςτέλοςπαρόρασίςτε 

45 καί ή μαστίγωσις, τών δ' ήλπικότων έπί Κύριο ν τή παιδεία σύνδρομος 
ή έπανάκλησίς τε καί ή παράκλησις . 

34—35 ώς — άρχιμάγειρος : cf. 4 Regn. 25, 8 sqq. 36 ώς δέ Βαλτάσσαρ: cf. Dan. 
5, 1 sqq. 41—44 μυήσθητι —σου: cf. Ps. 105, 4 sq. 44—46 άσεβων — 
παράκλησις : quoad sensum cf. Prov. 16, 29 

Y = a, Q, RMDF = b, PLO 

33 μέν om. DF δρών: όρων Q 34 εύσέβειαν Ο είλήφει: εσχε Q 35—37 
παραπέμπων . . . προνομεύων . . . καθυβρίζω ν . . . . έξορχούμενος Bekk 35 παρα-
πέμπων Q Mac Dt>° : παραπέμπον sscr. m. alt. D 36 προνομεύων Mac F 37 καθυ-
βρίζων Q καί τά : τά δέ Bekk 41 έπίσκεψον RDF 41—42 έπίσκεψον— σου 
alt. om. M 43 έν τη ευφροσύνη om. F 44 ώς τών μέν άσεβων V ε!ς V Bekk 
παρόρασις : παράδοσις Bekk 45 δέ Ο 46 ή alt. om. R 

44 τέ om. Q b PLO Bekk 45 ή om. Q b PLO Bekk 

46 ή παρ<4κλησ(5 τε καί έπανάκλησις PLO Bekk 
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ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ 
ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΙΣ ΡΩΜΑΙΟΙΣ 

Σόλων, ό των 'Αθηναίων τά κράτιστα, ύποτυφομένην όρων τήν 
ΓΤεισιστράτειον νεωτέρισιν πολλάκις μέν διειλέχθη T O Ï S Άθηναίοις 
πειρώμενος κατασβέσαι τήν τυραννίδα, εύ μάλα είδώς εύμαρέστερον τό 
τήν αρχήν σννιστάμενον παΟσαι κακόν καί κωλυσαι πήξιν άρτι δεχό-
μενον ή yoöv προβάν ήδη καί κρατυνθέν έκκόψαι καί άνελεΐν· ούδενός 
δ' αύτω προσέχοντος, μηδέ πείθειν δυνάμενος, μετά χείρας όπλα λαβών 
προς ταΐς εΐσόδοις αυτά κατέθετο, ει πως έκκαλέσαιτο ούτω καί παρ-
οξύνει του δήμου τινάς προς | ζήλον τόν δμοιον. ώς δ' ούκ έξηρέθιστό 
τις προς ταύτα, ούτε μήν συνεπωτρύνετό οί πρός τήν του τυράννου 
καθαίρεσιν, λέγεται είπεΐν ,,εγωγε, ώς είχον, τή πατρίδι έπήμυνα," καί 
τό λοιπόν ήσυχίαν άγει υ καί γράφειν ποιήματα καί διατωθάζειν Άθη-

4 b νομοθέτη; et ò έκ Κόδρου: cf. Plut. Sol. 1 4—20 ύποτυφομένην—δουλοσύνην: 
ex Plut. Sol. 30; cf. Diog. Laert. Vit. Soph. 1, 49 sqq.; Aelian. Var. Hist. 8, 16 

VP = a, MD F = b (LO) 

1—3 Toö αύτοΰ Χωνιάτου ex PB, τά — "Ρωμαίος ex V : Τά — 'Ρωμαίος (omisso 
Toö αΰτοϋ Χωνιάτου) V : Του αύτοΰ Χωνιάτου τά μετά τήν άλωσιν συμβάντα τ η ; 
πόλεω; (τη πόλει Bekk) Ρ Bekk: Τοϋ αύτοΰ Χωνειάτου είς τά συμβάντα μετά τήν 
άλωσιν τ ή ; πόλεω; Β 5 διειλέχθη : διηνέχθη V : διηλέχθη MF 8 ήδη post έκκόψαι 
add. Bekk 9 μηδέ: ούδέ Μ 10 ούτως cum b ser. Ρ Bekk 14 άγει ν: δδειν F 

1—3 Τού αύτοΰ λογο-
θέτου των σεκρέτων καί έπΐ των κρίσεων Νικήτα (κϋρ Νικήτα Μ) του Χωνιάτου (Χω-
νειάτου suppl. in spat. vac. man. corr. D) Ιστορία των μετά τήν άλωσιν συμβάντων 
της Κωνσταντινουπόλεω; b 4 Σόλων ό έκ Κόδρου καί (έκ — καί om. Μ) των 
'Αθηναίων (νομοθέτη? add.M) δτιπερ κράτιστα (Ιτι περικράτιστα M) b 10 ούτω; b 

1—3 Τόμο; δεύτερο; L m « Om« 4—585, 57 Σόλων — έγώ om. LO 
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ναίους ές άβουλίαν, ών evia μή παρασυρέντα τω χρόνου ρεύματι ού-
15 τωσί πως ξυντέθεινται · 

εί δέ ττεττόνθατε λυγρά δι' υμετέραν κακότητα, 
μή τι θεοΐς μήνιν τούτων έμφέρετε· 

αύτοί γάρ ταϋτ' ηύξήσατ' έρύματα δόντες, 
2 0 καί διά ταύτα κακήν εσχετε δουλοσύνην. 

Εί γουν λέγων καί πράττων ό Σόλων προς πειθήνιου λόγοις όμή-
γυριν ήλέγχετο μάτην αμφότερα μετιών, Σόλων εκείνος ό Κοδρίδης μέν 
τό γένος, τω δέ της σοφίας περιόντι μικροΟ πδσαν τήν τετράκλιμον 
διελθών, όποιον αν τις των καθ' ή μας είσενηνοχώς τοις κοινοΤς έπήρ-

25 κεσεν âv πράγμασιν, ών οί μέν βασιλείς έν ραθυμία τραφέντες ήσαν έξ 
αρχής καί ρέγκοντες ήδύτερον Ένδυμίωνος και τά δείπνα πρωϊαίτερον 
προσιέμενοι καί τοσούτον της των πραγμάτων ευκαιρίας | έκδιιστά-
μενοι, οία καί φαύλως έν τοΤς δλοις ήγμένοι, ώς έν χειμωνι μέν τά άνθη 
έπιζητεϊν, έαρος δέ ποθεϊν όπωρίζεσθαι, τό δέ πολίτευμα έμπορικόν τε 

30 καί κάπηλον τό φρονεϊν καί μή μόνον ουχί σάλπιγξι του λεχους έξ-
ανιστάμενον, άλλ' ουδ' φδαϊς ορνίθων διυπνιζόμενον, οία καθεϋδον 
νήγρετον καί μή έγνωκός ποτε πόλεμον. 

Τό δέ γε σνντιθέναι ποιήματα καί των διαμαρτόντων καθάπτεσθαι 
ήν μέν καί του μεγαλείου Σόλωνος, ήν δ', ώς έοικε, και τοϋ τότε δήμου 

35 των 'Αθηναίων, κνωμένου τό ους ταϊς των εισηγήσεων χρησίμοις καί 
ήρέμα υπενδιδόντος ταϊς των αρίστων ανδρών παραιφάσεσι. καί 
άλλως δέ τω πρός όνειδος άδειν τιθασσοΐς λόγων μέροψιν ένεστί τι καί 

23—24 τώ — διελθών: cf. Plut . Sol. 26 sqq. 26 φέγκοντες— ΈνδυμΙωνος: cf. 
Diogen. 4 , 4 0 28—29 âv—· όπωρίζεσθαι : cf. p. 477, 80 35 κνωμένου τό οΰς: 
cf. Lucían. Bis accus. 1 ; 2 Ti. 4, 3 

V P = a, MD F = b 

I S εις F 16 
ξυντέθειται V 17 λυγρά: δεινά Bekk ύμετέρην B e k k 18 μή τ ι : μήτε Μ 
DAC F μήνιν—έμφέρετε: τούτων μοϊραν έπαμφέρετε B e k k 19 ταϋτ' — έρύ-
ματα: τούτους ηύξήσατε φύσια B e k k 20 ύμέων δ ' είς μέν έκαστος αλώπεκος ϊχνεσι 
βαίνει, / σύμπασι δ ' ύμΐν κούφος ενεστι νοός · / εις γάρ γλώσσαν οράτε καί εις έπος 
αίόλον ανδρός, / είς έργον δ* ούδέν γιγνόμενον βλέπετε (ex Diog. Laert. , unde etiam 
rei. vv. 11. desumpsit) post δουλοσύνην add. Bekk 25 ήσαν om. V 26 
Ένδημίωνος V : Ένδυμίονος Ρ 27 ένδιιστάμενοι F 28 οία: ώς V καί om. 
Ρ B e k k 29 ζητεϊν V Bekk 30 ού V άνιστάμενον Ρ B e k k 31—32 οία — 
νήγρετον : ώς καί τό όλον καθεύδον ήδέως Ρ Bekk 35 ταΐς: τοις DFp« 35—36 καί 
ήρέμα: ήρέμα τε Ρ Bekk 37 τό P D δνειδον V a c P M F λόγω PMDP«: λόγοις D a c 

25—27 ών οϊ μέν άρχοντες âv ραθυμία έτράφησαν έξ αρχής τά δείπνα πρωϊαίτε-
ρον προσιέμενοι b 31—32 οία — νήγρετον om. b 36 πως post ήρέμα add. b 
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γλυκάζον συν τ ώ στύφοντι έμφαινόμενον · και ή μνήμη, όσα δή και 
piTriç t ò παραμένον εν ψυχή καΐ ένθαπτόμενον έμπύρευμα του καλοΰ 
κατά ζώσα ν έτι φλόγα πυρός άναθάλπουσα, την εφ' όμοίοις έσέπειτα 40 
διαμαρτίαν φυλάττεσθαι διανίστησι. τοϊς δ' ές ή μας της Κωνσταντίνου 
οίκήτορσιν, είπεϊν δέ καί τοις εκ των άλλων όρμωμένοις χωρών, οι έλεγχοι 
μώλωπες ακριβώς, τοις δέ πολλοίς ουδ' ώτα πεφύτευται τετρημένα 
είς νουν, ουδ' ή Παφία της ελευθερίας όποία τίς εστίν, ές δεΰρο κατείλη-
πται, ώς ουδέ γλυκύτης μέλιτος τοις μηδέπω γευσαμένοις μέλιτος. 45 

Έπεί τοίνυν άσύμφωνα τοις Σόλωνος τά ημέτερα, αγε τά μέν τών 
έλέγχων παρήσομεν βουκέντρα, ές ουδέν έτερον προσληφθησόμε | να 
δτι μη τών πλείστων έτεροζύγησιν (είσί γάρ, εισίν οι χόρτο ν έν τοις 
κέρασιν έχουσι), της δ' ιστορίας καθ' ειρμό ν έξόμεθα. εί yàp και τά τών 
βαρβάρων αδειν άπειπάμεθα, αλλ' ουν του δρασσομένου σοφούς έν τη 50 
σοφία αυτών έν πολλοίς τούς υψαύχενας σφήλαντος καί τά πρόσωπα 
αυτών ατιμίας πλήσαντος καί παραδόντος είς όλεθρο ν βαρβαρωτέροις 
εαυτών έθνεσι, χρεών μηδ' ήμας την σιωπήν ές τέλος έλέσθαι, χρήσασθαι 
δέ τ ω λόγω προς άνθομολόγησιν τών τεραστίων θεοϋ, του ,,ζώ εγώ" 
λέγοντος „είς τον αιώνα, καί ανταποδώσω δίκην τοις έχθροϊς μου και 55 
τοΙς μισοϋσί με έξολόθρευσιν," καί αΰ πάλιν προς 'Αβραάμ ,,τό δέ 
έθνος, φ δουλεύσουσι, κρινώ εγώ." 

Είχε μέν δή ούτω ταΟτα, και ή Κωνσταντίνου καλλίπολις, τό κοινόν 
απάντων έθνών έντρύφημά τε καί περιλάλημα, ήθάλωται πυρί καί 
ήμαύρωται, εάλω τε καί τοΰ πλούτου παντός κεκένωται, δσος τε δη- 60 
μόσιος ήν καί τοις λεως έπωκείωτο καί όσος θεώ άφωσίωτο, παρά γενών 
έσπερίων σποραδικών, άφαυρών τά πλείστα καί ανωνύμων, εις λη-

43—44 ουδ' — νουν: cf. ρ. 448, 5 44 Παφία της ελευθερίας : cf. ρ. 73, 15 48— 
49 χόρτον — εχουσι: cf. Plut. Crass. 7 in fine 50 άπειπάμεθα: p. 579, 82 sqq. 
50—51 του — αυτών: cf. 1 Co. 3, 19 51—52 τά — πλήσαντος: Ps. 82,17 
52—53 παραδόντες —έθνεσι: vide p. 615, 11 sqq. 54 ττρός —θεού: Ps. 9, 2 
54—56 ζώ —έξολόθρευσιν: Deut. 32, 40—41, εξολόθρευσιν ex Ps. 108, 13 
56—57 t ò — έγώ : Gen. 15, 14 

VP = a, MD F = b, LO (ab 58) 

38 τύφοντι M 39 êv ψυχή : έμψυχεϊ DF ένθαλπόμενον V 40 άναθάλπουσαν Ρ 
είσέπειτα VD 42 είπεϊν—χωρών om. V 43 ουδέν 45 μηδέποτεν 46 τοις: 
του F 47 êç : ττρός V 49 τά om. Ρ 50 τους σοφούς Bekk 52 ατιμίαν D 
53 ήθεσι Μ τήν om. Μ είς Bekk 57 δουλεύσωσι MF 59 έθνών om. Bekk 
έξάκουστον post καί add. Bekk 62 άφαιρών Ο άφαυρών — άνωνύμων om. M 
ές DF 

58 δή om. LO 60 κεκένωται: ήλλοτρίωται LO 61 τοις λεώς έπωκείωτο : δσος 
τοις ναιέταις (ναέταις L) ώκείωτο LO 
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στρικόν μέν εκπλουν συγκροτηθέντων, όργάνφ δέ χρησαμένων και 
προσωπείω εύτυττώτω της καθ' ημών κινήσεως τω κρούσασθαι πρύμναν 

65 είς άμυναν Ίσαακίου του έξ 'Αγγέλων καΐ δν έκεϊνος | έφύτευσεν, ώς μή 
ώφελεν, έπ' άπωλεία της πατρίδος, δν καί καλών κάλλιστον καί σφίσιν 
έπέραστον άγώγιμον επεφέροντο· ή γαρ ύπτιότης καί οίκουρότης τών 
τά 'Ρωμαίων χειριζόντων πράγματα δικαστάς ημών καί κολαστάς 
τούς ληστάς έπεισήνεγκεν. 

70 ΈπΙ δέ τοις συμβδσι πδσι τη βασιλίδι ουδέν σημεΐον ύψόθευ ή καί 
γήθεν έκφανθέν εγνωσται, όποια άττα πολλά τοις πρότερον ξυνηνέχ-
θησαν συμφοράς ανδρών καί κακών έπαγωγάς κηρεσιφόρους ϋπο-
σημαίνοντα. ούτε γάρ ψιάδες ουρανόθεν υσθησαν αίματόεσσαι, οϋτε 
θέρος εναιμον τταρεξήλλακται, ούτε λίθοι πυρόεντες εξ αιθέρος ήνέχθησαν, 

75 ούτε τι ετερον ώράθη καινουργηθέν όπωσοϋν, αλλ' έμβάδι άψόφω καί 
χερσίν άκροτήτοις πολύπους καί πολύχειρ τη πόλει καί ήμίν ή δίκη 
έπεισπεσοΰσα δυσπότμους εν άνθρώποις είργάσατο, τιμωρός όφθεϊσα 
φιλότιμος. 

Καί την μέν ήμέραν έκείνην, καθ' ην ή πόλις έάλωκεν, οί σκυλευταί 
80 ταΐς όπηοΟν οίκίαις έναυλισάμενοι τά τε ένδον διήρπαζον καί περί τών 

αφανών τούς δέσποτας άνέκρινον, πληγάς έντείνοντες ένίοις, πολλοίς 
δέ καί προσηνώς συγγινόμενοι, ταΐς δ' άπειλαϊς έπΐ πασι χρώμενοι* 
ώς δέ τά μέν είχον, τά δ' εξέφαινον, τά μέν όφθαλμοίς προκείμενα καί 
πρός τών εχόντων προσα/όμενα, τά δ' υπό σφών αυτών άναδιφώμενα, 

79 ήμέραν έκείνην: die 13 mens. Apr. a. 1204 

73 ούτε — αίματόεσσαι: cf. Horn. Π 459 75 έμβάδι άψόφω: cf. p. 135, 32 76 
πολύπους καί πολύχειρ: cf. Soph. El. 479 

VP = a, MDF = b, LO 

63 συγκροτηθέντων F 64 τ φ : τό Da c F 65 Ίσαακίω τω Bekk 66 ώφελον F 
71 όποΐάττα V 73 ύσθησαν : ήχθησαν V 

65 'Αλεξίου post καί add. b έκεϊνος : ούτος b 71 όποια άττα om. M : όποϊα Βήτα DF 

63 μέν : μέντοι L : μέν τόν Ο 63—64 όργάνω — κινήσεως : όργάνω τε καί προ-
σωπείω της καθ' ήμών κινήσεως χρησαμένων LO 65—67 ου έκεΐνος έπ' άπωλεΐςτ 
της πατρίδος άπέτεκεν, ώς μή ώφελεν, δν καί καλών κάλλιστον άγώγιμον καί σφίσιν 
αύτοίς έπέραστον έπεφέροντο LO 67 ή γάρ οίκουρία καί τό άπάλαμνον των LO 
68 ήμϊν LO 70 πδσι τούτοις τη βασιλίδι τών πόλεων ούδέν LO 71 έγνώρισται, 
όποϊα άττα ξυνηνέχθη πρότερον συμφοράς LO 72 κηρεσιφόρους om. LO δια-
σημ. L:πpoσημ. Ο 73—74 ούτε γάρ αίματόεσσαι ψιάδες έξ ούρανού ύετίσθησαν 
ώς πρίν έπΐ Σαρπηδόνι (-ος Ο), ούτε θέρος εναιμον καθά ποτε παρά 'Ρωμαίοις έξήλλα-
κται LO 75 άλλ'έν άψόφω έμβάδι LO 76 άκροτήτοις: ήσύχοις LO 79—80 
Τήν μέν ούν ήμέραν έκείνην τήν άποφράδα, καθ' ήν ή πόλις έάλωκεν, ot σκυλευταί τών 
όπηοϋν οΙκήσεων ένδον έναυλισάμενοι διήρπαζον τά ένόντα καί LO 81 ένίοις 
έντείνοντες LO 83 έξέφερον LO 84 τε καί λαμβανόμενα post άναδιφώμενα add. LO 
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και φειδώ τις οΰκ ήν παρά σφίσιν ουδέ των ενόντων μετάδοση πρός 85 
τους έχοντας, ούτε μην συμμέθεξις έστίας ή έστιάσεως, άλλ' υπεροψία 
και άμι|ξία καΐ μεθ' ύβρεων απαγωγή καΐ απόπεμψις, εδοξε δια ταϋτα 
τοις στρατηγοΟσιν άνεικέναι τοις βουλομένοις τήν εκ της πόλεως απαρ-
σιν. κατά συμμορίας τοίνυν άγειρόμενοι έξήεσαν, ρακίοις έσπειρα-
μένοι, άτταστία εκτετηγμένοι, τον χρώτα τραπέντες, νεκρώδεις τάς 90 
όψεις καί υφαιμοι τους οφθαλμούς, ώς πλέον αϊμασιν ήπερ δάκρυσι 
κλαίοντες, οί μεν γάρ Θρήνων τάς ουσίας είχον ύπόθεσιν, οί δέ τήν 
τούτων αποβολή ν ώς ούπω θλϊβον ές μή λόγον τιθέμενοι ή ώραΐον 
γάμου κόριον ώλοφύροντο άρπαγέν παρ ' δτου καί διακορηθέν ή άλόχου 
στέρησιν έπωδύροντο, καί άλλος άλλο τι κακόν άνφμωζε πορευόμενος. 95 

"Ινα δέ καί τά κατ' εμέ συνείρω τη ίστορία, πολλοί των συνήθων ι 
εις τούμόν συνέδραμον οίκημα της στυγνής εκείνης καί δυσωνύμου όντως 
έπιφαυσάσης ημέρας, ύπόστωον ούσαν καί χαλεπήν προσπελάσαι καί 
ζοφώδη τήν είσοδον· ό γάρ άμαχος τω κάλλει καί τ ω μεγέθει μέγιστος 
οίκος ήμών εν τοις Σφωρακίου ιδρυμένος υπό του δευτέρου πυρός 5 
ήφάνισται. ήν δέ καί άλλως εύμαρές εκείθεν είς τόν Μέγιστο ν είσδΰναι 
Ναόν, επειδή καί τω τεμένει συνέκειτο. αλλ' ήν άνεξερεύνητον ουδέν 
τοις στρατεύμασιν, ουδέ τόπος εύαγής καί τ η θέσει παρέχων άσφάλειαν 
άσινές έτήρει τό προσρυόμενον, | άλλ' όπη τις αν καί προσέδραμεν, 
άπεσπατο πρός των είσιόντων έκεΐ πολεμίων καί ενθα προς βουλής ίο 
εκείνοις άπήγετο. ταϋθ' όρώντες ήμεϊς άνομούμενα, ώς έκ των παρ-
όντων είχομεν, τό σύμφορον μέτιμεν. 

4 μεγέθει μέγιστο;: cf. ρ. 92, 54 

VP = a, MDF = b, LO 
87 γοϋν post εδοξε add. O 93 μήπω V ές μή λόγον om. MDF 95 άπωδύροντο 
Bekk 1 τή Ιστορία συνείρω V 3 έπιφανείσης DF 2—4 δν . . . χαλεπών . . . 
ζοφώδες recte D: oC/σαν . . . χαλεπήν . . . ζοφώδη rei. Bekk: sic etiam Nicetam ipsum 
scripsisse puto, quasi οίκίαν pro οίκημα posuisset. 5 φωρακίου MO 6 εύμαρώς 
Bekk 7 έπεί Bekk 8 καί : έν M 10 έπεσπδτο O 12 συμφέρον V 

94 παρά του b Bekk 

85 καί φειδώ Tis ήν ουδαμώς παρ' αΰτοϊς, ούδ' έκ (ουδέ μή L) των πάντων ένός τίνος 
μετάδοσις LO 86 ή καθέδρας post έστίας add. LO 87 άπαγωγή: έμβρίμησις 
LO 88 στρατηγοΟσιν : στρατηγοί; των βαρβάρων LO 90 τό σώμα post 
άπαστίςι add. LO τόν χρώτα τραπέντες om. LO 91 καί om. LO 91—92 
ώς αϊμασι πλέον ή δακρύοις κοπτόμενοι. οί μέν γάρ Tàs ουσίας Θρήνων είχον ύπόθεσιν 
LO 93 ές μή λόγον: παρ' ούδέν LO 94 παρά τίνος LO καί διακορηθέν om. 
LO 95 άνφμωζε πορευόμενος: άνφμωζε διωλύγιον LO 1 παρασυνείρω LO 
καί συγγενών post συνήθων add. LO 4—6 ό γάρ άμαχος τω κάλλει καί ταϊς οίκο-
δομαϊς περιώνυμος οίκος ήμών, δς έν τοϊς Σφωρακίου (φωρακίου Ο) Ιδρυτο, πυρός παρα-
νάλωμα (άνάλωμα Ο) γέγονεν LO 6—7 εις τόν της θεοΰ Σοφίας έπώνυμον καί μέ-
γιστον είσδΰναι ναόν LO 7 τω τεμένει: τοις προνάοις LO 10—11 έκεϊθεν 
άπεσπατο (έπεσπδτο Ο) μετ' άπεχθείας καί ένθα πρός βουλής τοϊς άπηνέσιν έκείνοις 
άπήγετο LO 11—12 ώς είχομεν έκ τών παρόντων LO 
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THv ουν εμοί τις συνήθης τε καί συνέστιος εκ του των Βενετικών 
προελθών γένους, κομιδής άξιούμενος καί της ες τό σώμα ασφαλείας 

15 κομιδη μετέχων τοις ουσιν άμα καί γυναικί. ούτος χρήσιμος ήμϊν έν 
τοΤς τότε καιροίς δείκνυται. θωρακισάμενος yàp καί τον εμπορον εις 
στρατιώτη ν μεταμειψάμενος μάλα έμβριθώς άπεκρούετο μέχρι τινός 
τους είσιόντας τό οίκημα σκυλευτάς, τον συνοιτλίτην έκείνοις ύποκρι-
νόμενος και προειληφέναι την οΐκίαν σχηματιζόμενος, συμβαρβαρίζων 

20 άμα σφίσι καί τά εικότα διαλεγόμενος. ώς δ ' οί μεν κατά πλήθος είσέρ-
ρεον, ó δ ' αντέχει ν άπείρηκε, καί μάλιστα προς τούς εκ των Φραγγίσκων 
έπεισιόντας μή τοις άλλοις όντας παραπλήσιους καί τάς γνώμας καί τά 
σώματα, μόνον δέ τόν ούρανόν δεδιέναι κομπάζοντας, μή εϊη σφίσιν 
έπιπεσών, μεταχωρεϊν εκείθεν ήμϊν Οποτίθησιν, ίνα μή πρός τοις βαρ-

25 βάροις γενόμενοι εν μεν δεσμοΐς οί άνδρες ήμεΐς διά χρήματα εϊημεν, ai 
δέ γυναίκες έν Οβρεσι καί άσέμνοις άπαγωγαΐς. 

Του χρηστού τοίνυν έκείυου και πρώην μεν οίκότριβός τεκαί πρόσ-
φυγος, τότε δ ' άγαθοΰ συνεργάτου | κάν τοις καιρίοις ύπερασπίζοντος 
ές άλλη ν οΐκίαν ήγησαμένου, γνωστούς ήμϊν Βενετικούς τρέφουσαν, 

30 κατά βραχείς εξιμεν έκεϊθεν, ώς δορίκτητος έκείνω κλήρος έκ χειρός έλ-
κόμενοι κατηφείς καί δυσείμονες καί ούτω παραπεμπόμενοι. 

Έπεί δ ' εκείνο τό μέρος της πόλεως είς κλήρον τοις Φραγγίσκοις 
έπέλαχε, μετανάσται πάλιν γινόμεθα. δτε και των έπΐ της θεραπείας 
ήμών άλλων άλλη διασπαρέντων καί πάντων άναθρώπως ήμάς παρ-

35 εικότων επωμάδια φέρειν ήμεΐς ήναγκάσμεθα τά μήπω των παιδαρίων 
ποσί χρώμενα, στέγειν δέ υπό μάλην και άρρενα παΐδα ύπομαστίδιον 
και χωρειν ούτω διά μέσων των άγυιών. 

VP = a, MDF = b, LO 
16 δείκνυται: γίνεται Bekk 17 μεταπεμψάμευο; F 17—18 tous είσιόντας μέχρι 
τινό; Bekk 21 ττρός om. Bekk των om. Μ Φρανίσκων constanter M : Φραγ-
κίσκων constanter Bekk 22 είσειόντας O : εϊσιόντας Bekk 24 ήμϊν έκεϊθεν Ο 
ήμϊν Οποτίθησιν έκεϊθεν D 27 μέν om. Pa c Bekk 30 άιτιμεν Ο δορύκτητος 
VDa o Bekk 32 είξ κλήρον om. O 37 μέσου Bekk 

22 καί pr. — σώματα om. b 34—35 παρεικότων ή μας b 

13—14 ΤΗν οΟν έκ τοΰ (του om. Ο) των Βενετίκων TIÇ γένου;, την κλήσιν Δομίνικο;, 
συνήθηζ ήμϊν καί τω τότε συνέστιο; πάση; κομιδή; άξιοΟμενο; LO 15 κομιδη om. 
LO τοίνυν post ο0το; add. LO 16 έμπορου: οίνοιτώλην LO 18 σκυλευτάς: 
πατριώτα; έκείυω καί λοιπού; σκυλευτά;, τον συνοπλίτην έκείνοι; (έκεϊνο; Ο) καί 
πολέμαρχον ύποκρινόμενο; LO 19 σχηματιζόμενο;: ισχυριζόμενο; LO 22—24 
παραπλήσιου; τά; γνώμα; καί πρό; τό άνένδοτον (εΟένδοτον L) νεύοντα; καί (καί : 
άλλ' Ο) άτεχνώ; κομπάζοντα; μόνον δεδιέναι τόν οϋρανόν, μήπω; είη σφίσιν έπιπεσών 
άλλον δέ οϋδένα των έπιγείων μεταχωρεϊν LO 27 πρόσφυγο;: προσηλύτου L: 
προσολύμου Ο 28 κάν: κάπΐ LO 30 ώσπερ τι; κλήρο; δορίκτητο; έκ χειρό; 
έκείνω έλκόμενοι LO 31 έν τω τά πάντα παρεικέναι post δυσείμονε; add. LO 
33 μονοχίτωνέ; τινε; καί μηδέν των όντων έπιφερόμενοι post γινόμεθα add. LO 
35—36 ήμει; οί όμόλεκτροι τά μήπω των τέκνων ποσί χρώμενα ήναγκάσμεθα LO 
37 περιδεεΐ; post ούτω add. LO 
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Bekk 778/9 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣ!Ν 589 

'Ημέρας τοίνυν πέντε μετά την άλωσιν τ η πόλει προσμείναντες 
άτταίρομεν και ήμεϊς. ήν δε τότε σάββατον, κατά θείον οΐμαι καί μή 
περίπτωσιν τυχηράν ή συγκυρίαν ούτωσί π ω ς συμβάν άλογου, καί 40 
χειμών, επί δέ καί προς ώδΐσιν ετι ήμών ή σύζυγος, ώ σ τ ε καί τ ό τ ο υ 
Χρίστου προαγόρευμα, δ φησιν ,,εϋξασθε μή γενέσθαι τήν φυγήν υμών 
χειμώνος ή σ α β β ά τ ο υ , " καί ,,ούαί ταΐς εν γαστρί έχούσαις εν έκείναις 
ταΤς ήμέραις," ώς εΐπερ έφ' ήμίν προείρητο, πέρας άτεχνώς εΐληφεν. 
ώς δ ' ικανοί συνήθεις καί συγγενείς καί πλήθος ετερον κατά θέαν ήμών 45 
συνδραμόν της πορείας είχόμεθα, ε π ' ίσης άγορδ μυρμήκων διιόντες τάς 
τριόδους, προσνπήντων ήμϊν οί στρατοί, ούχ ώπλισμένοι | προς 
άκρίβειαν, μαχαίρας δ ' επιμήκεις παρά πλευρόν πλάγιον του ίππου 
έξηρτημένοι καί παραξιφίδια ταϊς ζώναις ένειμένα φέροντες, οί μέν τ ώ ν 
σκύλων εμφορτοι, οί δέ τους παριόντας αίχμαλώτους έξιχνιάζοντες, εΐ 50 
λαμπράν εσθήτα περίκεινται διερρωγότι περιστελλομένην χιτώνι ή 
γοϋν άργύριον καί χρυσίον τ ω κ ό λ π ω ένθάπτουσιν, οί δέ καί γυναικών 
ταΐς κάλλει διαφερούσαις π ε π η γ ό σ ι βλέμμασι μηδέ ραδίως ά π ο σ π ω -
μένοις ένατενίζοντες ώς άρπάσοντες αϋτίκα καί βιασόμενοι. περί ταις 
γυναιξί τοίνυν ήμεϊς δείσαντες τάς μέν ώς έν σ η κ ω τ ω μέσω ήμών άπ- 55 
ειλήφειμεν, ταϊς δέ νεάνισιν επεσκήψαμεν έντρίψασθαι π η λ ώ τ ά π ρ ό σ ω π α 
αντίρροπα τ ώ ν πρώην κομμώσεων καί τον πυρσόν ο ύ τ ω κατασβέσαι 
τ ώ ν παρειών, ίνα μή ώς έν νυκτί φρυκτωρούμενον πυρ προκαλήται τούς 
όδευτάς π ρ ώ τ α μέν θεατός, επειτα έραστάς, εκ δέ τούτου καί βιαστάς, 
άνεύθυνον ορώντας τ ό ίδιον θέλημα άμα καί χείρας ίκέτιδας αΐροντες εις 60 
θεόν καί μετά συνοχής καρδίας τ ό στήθος τύπτοντες και δακρύοις τ ά 
όμματα τέγγοντες, ει π ω ς άπαντες καί πδσαι τούς ώμηστάς εκείνους 
θήρας σχοίημεν άδιαλώβητοι παρελθεϊν. εδει δέ δια τής Χρυσείας πύλης 
ήμας διελθεΐν. 

38 ημέρα; —• άλωσιν: die 17 mens. Apr. a. 1204 

39 κατά θείον: cf. p. 13, 16 42—44 εΰξασθε — ήμέραις: cf. Mat. 24, 19—20 

VP = a, MDF = b, LO 

39—40 κατά θείαν... καί μή τυχηράν περίπτωσιν Bekk 41 ετι : έγκυος V 42 
ó φησιν εΰξασθαι μή γενέσθαι τήν φυγήν ήμών Bekk εύξασθαι ΡΜ ήμών DF a c 

43 ή : μηδέ D 47 ήμϊν om. Ο στρατηγοί D 48 πλευράν D 49 ένιέμενα 
cum LO ser. Ρ Bekk 52—23 κάλλει ταίς γυναικών διαφερούσαις Ο 55 Tàs: 
τά Da c F 56 πηλω : πολλώ Ο 58 προκαλείται Ρ L a c 59 δέ post έπειτα 
add. Ο: δ ' Bekk καί ras. L 60 άμαοπι. V χείρας αϊροντες ίκέτιδας πρός θεόν Υ 
62 τέγγοντες Dpc Bekk : τέγκοντες rei. έκείνους : τουτουσί Lp° 63 έξελθεϊν PL»0 Bekk 

59 καί om. b 60 χείρας ίκέτιδας e!ç Θεόν αίροντες b 63 αύτη γάρ μονή άνείτο 
τοις έξιέναι Θέλουσιν post διελθεΐν add. DF, non vero M 

39 εξιμεν καί ήμεϊς μηδέν τι τών πρός δίαιταν καί στρωμνήν επαγόμενοι, ήν δέ τότε τό 
του Λαζάρου σάββατον LO 39—40 κατά — άλογον om. LO 41 έτι om. LO 
44 προείρηται, πέρας έδέξατο LO 49 ένιέμενα LO 55 δείσαντες ήμεϊς LO 
σηκφ: έρύματι LO 
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590 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 779/80/1 

65 Ώς δέ ττερί τον νεών ήκομεν Μωκίου του καλλι μάρτυρος, υβριστής 
καί ανόσιος βάρβαρος ώς άμνάδα λύκος έκ μέσων ημών άφαρπάζει 
κόρη ν εύπλόκαμον, τι|νός των έττΐ τω δικάζειν θυγάτριον. προς την 
οίκτροτάτην τοίνυν ταυτηνί θέαν ή μεν συνοδία πασα διαθροηθέντες 
έξεβοήσαμεν, ό δέ πατήρ της παιδός γήρα καί νόσω τετρυχωμένος, 

70 τότε δέ καί σφάλεις κατά τέλματος, όλοφυρόμενος καί τω πηλώ φυρό-
μενος δόχμιος εκείτο, ώς είς συκίνην έπικουρίαν άφορων σνχνάκις έμέ, 
καί πρός όνομα δεόμενος συνάρασθαί οί τά δυνατά προς τήν της παιδός 
άπόλυσιν. έπιστραφείς ου ν αΰτίκα μάλα, ώς εΐχον, κατ' Τχνια του 
άρπαγος εβαινον, μετά δακρύων τήν βίαν έπιβοώμενος καί σχήμασιν 

75 ίλασίμοις είς άρωγήν έπισπώμενος τούς μή πάντη αμαθείς της ημετέρας 
φωνής έκ του στρατεύματος παριόντας, εστι δ ' ών καί χειρός άπτόμενος. 
καί ίσχυσα τινας ούτως ές οίκτον προκαλέσασθαι, ώς μετιέναι ζητεϊν 
εκείνον τόν αναιδή καί φιλόσαρκον. 

Ήγούμην τοίνυν αύτός, οί δ ' έφείποντο. ώς δ ' έπέστημεν ενθα ό 
80 φιλογύνης κατέλυεν, ό μέν τήν κόρην εισω έκπέμψας προς τοις πυλώσιν 

είστήκει, τούς άντιστησομένους άποκρουσόμενος, έγωγε δέ δακτύλω αύ-
τόν ύποδείξας ,,ούτος" είπον ,,ό επί μάρτυρι τ ω φωτί άδικων καί των 
εύ γεγονότων ύμών παραβλεπόμενος τά εντάλματα, ύμείς μέν γάρ γυ-
ναιξί ταΐς ΰπό ζυγόν καί ταΐς όλως άπειράτοις άνδρός καί γε §τι ταϊς 

85 άποθριξαμέναις θεώ μηδέ | μοιχικου μέχρι βλέμματος, εί δυνατόν, 
συνελθεϊν έθεσπίσατε καί δρκοις τά περί τούτων φρικώδεσι διειλήφατε· 
ό δέ άποφλαυρίσας τάς ύμών έντολάς, ταις παρθενικαΐς έπί μάρτυσι 
πολλοίς όνηδόν έπιβρωμώμενος ούχί δέδιε. τοις αύτών ούν ύμών νόμοις 
καί τοις έν χερσίν ήμϊν έπαμύνατε, μαλαχθέντες τούτοις τοις δάκρυσιν, 

90 α καί θεός προσίεται καί ήμϊν ή φύσις ές τόν προς άλλήλους οίκτον 
βοήθημα μέγιστον τοις όφθαλμοΐς έπωχέτευσεν. εί δέ καί πατέρες 
παίδων ύμείς, ναί πρός τών συλλέκτρων καί τών φίλων ύμΐν τέκνων 

71 συκίνην έπικουρίαν: cf. Macar. 7, 83 

VP = a, MDF = b, LO 

66 καί om. V âv μέσω O 68 τοίνυν ταυτηνΐ : ταύτη υ δθεν D 70 κατά : μετά 
Μ τέλματος Ρ, ubi τ pr. i. r., LO: πέλματος VMDF Bekk τω: ras. L 72 
δεόμενος om. O 73 άποστραφείς V 75 ές cum LO ser. Ρ 76 έκεΐ post 
στρατεύματος add. LP° 77 καί: καί μόλις Bekk 79 έφέποντο Ο αύτόν δακ-
τύλω Ρ Bekk 83 εύ: β Ο ύμών: ήμϊν Μ: ημών Vac M Da c F 83—84 (πα-
ρα)βλεπόμενος — άπειράτοις om. Μ 84 ετι : έπί Υ 88 ού Μ 89 ύμών post 
χερσίν add. Ο ήμϊν: ύμϊν PL 90 ήμών Μ 92 ύμΐν: ήμϊν Vac: ύμών MDFp" 

66 άφηρπάκει b 80 είσπέμψας b 81 έγώ b LO Bekk 

75 ές LO 80 βάρβαρος post κατέλυε (κατέλυσε Ο) add. LO 
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Bekk 781/2 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 591 

τοις ίκέταις υμών χείρα όρέξατε, vai προς του τάφου του θεοδέγμονος 
καΐ των Χρίστου παραιφάσεων, αϊ τοις ά π ' αύτοϋ καλουμένου κοινώς 
πδσιν ύποτιθέασιν έκεϊνα ποιεϊν τοις άνθρώποις, â καί σφίσιν υ π ' 95 
εκείνων γίνεσθαι βούλονται." ι 

Τούτοις τοις ρήμασιν ώς έξ εφόδου χρησάμενος τά τών ανδρών 
εκείνων φρονήματα διανέστησα. ούκοϋν ενέκειντο την κόρην αιτούμενοι, 
ò δέ τά μέν πρώτα ύπερεώρα, ερωτι καί Θυμςρ τυραννικωτάτοις δυσί 
πάθεσιν ένισχόμενος· ώς δέ εις οργή ν έτπφρίσσοντας έώρα τούς άνδρας 5 
καί προτείνοντας έκείνω τήν έπί σκόλοπος άπαιώρησιν ώς άδίκω άμα 
καί άναιδεΐ, το δ ' όλον ούκ άπό χειλέων μόνον, άλλα καί καρδίας τήν 
διάλεξιν έκείνω πεποιημένους, ένδίδωσί τε μόγις καί τήν κόρην άπο-
δίδω|σι. περιχαρής ούν έπί τ η θέα της παιδός φανείς ó πατήρ καί 
σπείσας θεώ δάκρυα έπί τοΙς άστεφανώτοις έκείνοις καί άνυμεναίοις 10 
νυμφεύμασιν άναστάς αύθις σύν ήμΐν έπορεύετο. 

Ώς δέ της πόλεως έξήειμεν, άλλοι μέν άλλως άνθωμολογοϋντο θεώ 
χαριστήρια καί τά καθ' αυτούς άνωλόλυζον, εγώ δέ ρίψας έμαυτόν ώς 
είχον είς τούδαφος μόνον ούκ έμεμψιμοίρουν τοϊς τείχεσιν ώς μόνοις 
άπαθέσι, μηδέ κατάγουσι δάκρυα, μήτε μήν είς χώμα κειμένοις, αλλ' 15 
όρθίαν εισέτι στάσιν εχουσιν. ,,εΐ γάρ ών ενεκα εκτισθε" είπον ,,ές 
τέλος ήδη έξέλιπον, πυρί καί πολέμω ήμαυρωμένα, τί ύμϊν ετι καί τ ω 
έστάναι; καί τίνα περιστελεΐτε μετέπειτα, εί μή γε τοις πολεμίοις άπο-
τενεϊτε τον δλεθρον έν ήμέρα οργής, όταν άναστή Κύριος θραϋσαι τούς 
ή μας ούτω διαθεμένους, έπιβεβηκώς Τσως έπί δυσμών κατά τήν Δαυι- 20 
τικήν προαγόρευσιν; καί σύ δέ ώ πόλις" εφην „βασίλεια, πόλις περι-
οχής, πόλις του βασιλέως του μεγάλου, σκήνωμα Υψίστου, αΐνεσις καί 
ύμνησις τών αύτοϋ θεραπόντων καί προσφιλές ξενοδόχημα, καί βασιλίς 
μέν τών βασιλίδων πόλεων, φσμα δέ άσμάτων και λαμπρότης λαμ-
προτήτων καί τών σπανίων πανταχού θεαμάτων σπανιώτερον δραμα, 25 

95—1 ποιεϊν — βούλονται: cf. Mat. 7, 12 19 έν ήμέρα όργής: Ps. 109, 5; al. 
άναστή —öpaOaat: Is. 2, 10 20 έττιβεβηκώς . . . ètri δυσμών: Ps. 67, 5 21 ττόλις 
περιοχής: Ps. 30, 22; al. 22 πόλις — μεγάλου : Ps. 47, 3 σκήνωμα Υψίστου: 
Ps. 45, 6 

V P = a, M D F = b, LO 

93 οΐκέταις M 94 καλουμένοις om. V 1 γενέσθαι Bekk 2 έξ: έπ' M 3 
καί post ούκοϋν add. V 4 τά πρώτα μέν D L 7 άλλα om. Ρ 8 μόλις D 
16 έκτίσθητε Bekk 17 ?τι : ras. L τώ : τό VM 18 καί φυλάξεσθε post ττεριστελείτε 
add. Bekk άποτινεϊτε Bekk 20 ούτως V 24 δέ om. M 25 πανταχή Bekk 
σττανιώτατον V 

10 άστεφανώτοις καί άνυμεναίοις έκείνοις b 11 αύθις: έκεϊθεν b 16 είς b Bekk 

95 σφίσιν: σφίσιν αύτοίς LO 7 καί Ικ καρδίας LO 16 τήν στάσιν LO 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:24



592 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 782/3/4 

τίς ò διασττάσας ήμδς από σου ώς εκ μητρός φίλης τέκνα φιλούμε|να; 
τίνες γενοίμεθα; ποΐ τροατοίμεθα; ττοίαν παραψυχήν εΰροιμεν γυμνοί, 
ώς εκ κοιλίας μητρός των σων έκσπασΘέντες κόλπων ; πότε σε θεασόμεθα 
ουχ ώς νΰν πεδίον αφανισμού καί κοιλάδα κλαύθμωνος και πατουμένην 

30 υπό στρατοπέδων είτε μην έξουθενημένην και άπωσμένην, άλλ' έξ-
αιρουμένην καί σωζομένην καί προσκυνουμένηνύπότών ταπεινωσάντων 
σε καί παροξυνάντων σε καί γάλα εθνών θηλάζουσαν καί πλοΰτον 
βασιλέων ώς πρώην εδουσαν; πότε δε καί ώς φύλλα συκής καί χιτώνας 
δερμάτινους άποβαλούμεθα τά ρικνά ταϋτα ράκη καί μηδέ του παντός 

35 έξικνούμενα σώματος, δ ήμϊν περιέθεντο οί επίβουλοι ώς όφις αλλόφυλοι, 
τά σύνοικα ήμΐν κακά καί επίβουλα. 

'Αλλ5 ΐλασαι θεόν, άγιωτάτη των πόλεων· προβαλοϋ τους νεώς, 
τά τών μαρτύρων λειπόμενα, τάς συμφοράς αυτάς, των πειρατηρίων 
τό μέγεθος, ών εις κόρον μετέσχηκας άνδράσιν άνοσίοις εκδοθείσα είς 

40 πύρωσιν. επικάλεσαι γάρ με, φησίν, έν ήμερα θλίψεώς σου, καί έξελοϋ-
μαί σε, και δοξάσεις με. 

Άρα δε προσθήσω καί είς σέ ποτε έπιβλέψαι, παμμέγιστε ναέ καί | 
Θειότατε, ουρανέ επίγειε, θρόνε δόξης θεοϋ, Χερουβικόν όχημα, στερέ-
ωμα δεύτερον, άγγέλλον την τών χειρών θεοϋ ποίησιν, θέαμα καί έργον 

45 έναδικόν καί εΰροιζον πάσης της γης άγαλλίαμα; καί τίς ó έπαγγελ-
λόμενος, εί μη μόνος ò έν οίς πέπονθε πειραθείς τοις πειραζομένοις βοη-
Θεϊν έπιστάμενος καί ρυόμενος πτωχόν έκ χειρός στερεωτέρων αυτου 
καί πτωχόν και πένητα άπό τών διαρπαζόντων αυτόν καί ποιών 
πάντα καί μετασκευάζων άεί προς τό βέλτιον." 

28 b φανέντες — θρύλλημα : cf. lob 17, 6 et 30, 9 αδελφοί —στρουθών : cf. lob 30, 29 
ψωμιζόμενοι—ποτιζόμενοι: 1er. 9, 14 29 πεδίον άφανισμοϋ: Ioel 2, 3 ; 4, 19 
κοιλάδα κλαύθμωνος: Ps. 83, 7 32—33 γάλα — εδουσαν : cf. Is. 6 0 , 1 6 33 
φύλλα — δερμάτινους: alludit ad Gen. 3, 7 et 21 40—41 έπικάλεσαι — με: Ps. 49, 
15 43 θρόνε δόξης θεοϋ: Mat. 19, 28; Sap. 9, 10; al. Χερουβικόν όχημα: cf. Ez. 
10, 8—14 43—44 στερέωμα — ποίησιν: cf. Ps. 18, 2 45 τίς ó έπαγγελλόμενος: 
Eccl. 8, 7; 10, 14 47—48 ρυόμενος — ctCrróv: Ps. 71, 12 

VP = a, MDF = b, LO 

27 πή V 31 καί προσκυνουμένην om. V 33 συκής om. O 35 δφεις Bekk 
καί βαρύζηλα . . . στιλπνοτέρας καί χλιδώντας . . . περιεκείμεθα (ex b) post έπίβουλα 
add. Bekk 37 τών om. L TOUS: τά O 38 καί post λειπόμενα add. V 42 
δέ: δέ ποτε V: δέ καί Μ ποτε om. F με post έπιβλέψαι add. O 43 Θεού om. O 
44 Θεοϋ χειρών VM 45 εύρριζον D F : εΰριζον Bekk 47 έτπστάμενος : δυνάμενος Ο 
στερροτέρων Bekk 49 άεί : αύτά Μ 

28 κόλπων: σπλάγχνων b καί φανέντες παρ' εθνεσι κιθάρα καί θρύλλημα, αδελφοί 
σειρήνων, έταΐροι (δέ add. Ds) στρουθών, καί ψωμιζόμενοι μεν άνάγκας, ύδωρ δέ χολής 
ποτιζόμενοι post σπλάγχνων (κόλπων) add. b Bekk 36 καί επίβουλα : καί βαρύζηλα, 
έπενδυσόμεθα δ ' αύθις τούς έξ ύφής στιλπνοτέρας καί (καί om. Μ) περιβλέπτους καί 
χλιδώντας χιτώνας, οΰς πρώην περιεκείμεθα b 46 πειρασθείς b Bekk 

26 φιλούμενα : φίλτατα LO 35 ό άρχέκακος όφις LO 39 μετέσχηκας : μετέλαβες LOp° 
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Ταΰτ' εξ ύπεράντλου rats άχθηδόσι ψυχής κενώσαντες πορευ- 50 
όμενοι επορευόμεθα, κλαίοντες καί βάλλοντες τους Θρήνους ώς σπέρματα, 
εΐ δέ καί έρχόμενοι ήξομεν, αίροντες έν αγαλλιάσει τά της δεξιωτέρας 
αλλοιώσεως δράγματα, δώρον τοϋτο Θεοΰ του τταρακαλοΰντος τούς 
όλιγοψύχους και σωτηρίου περιτιθέντος ίμάτιον καί χιτώνα ευφροσύνης 
ένδύοντος. 55 

Προήγε δέ ημών ó οίκουμευικός άρχιποίμην, μή πήραν φέρων, μη 
χρυσόν επί την όσφύν, άραβδος καί άσάνδαλος καί χιτώνιον εν ττερι-
κείμενος, εντελής ευαγγελικός απόστολος, ή μάλλον του Χρίστου άντί-
μιμος, παρ' δσον όναρίω πτωχικώ έποχούμενος μεθίστατο της νέας 
Σιών, ου τον εττ' αυτής έσχεδίαζε θρίαμβον. 60 

Τότε δ' oöv πέρας τής όδου την Σηλυμβρίαν ήμεϊς θέμενοι του λοιπού 
του πλάνου πεπαύμεθα, άνύβριστοι πανοικί, τό μέγα του θεοϋ περί 
ήμδς φιλοτίμημα | καί άείμνηστον καί τέλειον δώρημα, μηδ' άρθρέμβολα 
καί σχοινοδέσμους κάπί τών κροτάφων αστραγάλους ώς πολλοί των 
καθ' ήμδς δεξάμενοι δια χρημάτων άπόδοσιν καί προς μόνου Θεοϋ 65 
τρεφόμενοι του την τροφήν έν ευκαιρία πδσι βραβεύοντος καί τούς 
νεοσσούς τών κοράκων τούς έπικαλουμένους αυτόν δειπνίζοντος ές τό 
άφθονο ν, έτι γε μήν τά μήτε νήθοντα, μήτε σπείροντα κρίνα του άγρου 
φιλοτίμως ένδύοντος. 

Οί δ' άγκροϊκοι καί άγελαΐοι έπεκερτόμουν μδλλον τοις εκ Βυζαν- 70 
τίου ήμϊν καί τήν έν πτωχεία και γυμνότητι κακουχίαν Ισοπολιτείαν 
άφρόνως ώνόμαζον, ου τοις τών πέλας κακοις παιδευόμενοι. πολλοί 
δέ καί άνομίαν υπολαμβάνοντες ,,εύλογητός Κύριος, ότι πεπλουτή-

51 βάλλοντες —σπέρματα et 52—53 έρχόμενοι — δράγματα: Ps. 125, 6 53— 
55 toö —év5úovtos: Is. 35, 4 et 61, 10 56—58 μή — απόστολος : cf. Mat. 10, 10 
58—60 ή — θρίαμβον: cf. Joh. 12, 12 sqq. 59—60 véctΣιών: cf. Nie. Or. 131, 14 
63 τέλειον δώρημα: lac. 1,17 66—67 τοΰ — δεπτυίζοντος: cf. Ps. 146, 9 
68—69 τά — ένδύοντος: cf. Mat. 6, 28 et 26; Luc. 12, 27 et 24 73 εύλόγητος — 
πειτλουτήκαμεν : Zach. 11, 5 

VP = a, MDF = b, LO 

50 ταϋτα Y 51 ώς: ώσπερ τινά V 52 έν αγαλλιάσει αίροντες VDF 53 
αλλοιώσεως : άγαλλιάσεως DF 58 έντελής : ευτελής LO καί post έντελής 
add. Μ εύαγγελικώς V 59 καθ' όσον cum LO ser. Ρ Bekk 61 Σηλυβρίαν 
VMDFLO Bekk 63 ιταντέλειον M 64 άστραγγάλους MDF oí πολλοί VLO 
65 άπόδοσιν : άπόλαυσιν Oac 67 νεοττούς Ο καλουμένους D 73 ότι : ότι καί V 

69 φιλοτίμως ένδύοντος : μεγαλοπρεπώς έπενδύοντος b 70 μάλλον om. b 

59 καό' δσον LO 70—71 oí δ' άγροΐκοι καί μάλα καπυρόν έπενεγέλων καίένεώ-
ρων κέρτομον τοις έκ Βυζαντίου μεθισταμένοις ήμϊν LO 72 où . . . παιδευόμενοι: 
δέον . . . σώφρον! ζεσθαι LO 73 ότι καί LO 

38 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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καμεν" ελεγον, όλίγου τάς των συμφυλετών ουσίας άποδιδομένας 
75 ώνούμενοι. ού γάρ π ω βουθοίνας είσφκίσαντο Λατίνους, καί είδοσαν, 

δπως μέν τον οίνου άκρατον όμου καί ζωρότερον ώσττερ καί τόυ χόλον 
άκέραστον χέουσιν, όπως δέ 'Ρωμαίοις êv υπερηφανία καί έξουδενώσει 
προσφέρονται. 

Καί τοιαύτα μέν τά ημέτερα καί των οι συνεκοινώνουν ήμϊν σχή-
80 ματος καί των λογικών εν μεθέξει παιδεύσεων, οί δ ' εκ της φαύλης 

συμμορίας καί αγοραίοι έχρηματίζοντο καί πάλιν τά θεια βεβηλοϋντες 
υπό Λατίνων άποδιδόμενα καί ώς κοινόν άργύριον έμπορευόμενοι, ώς 
είπε ρ των ναών άφη | ρημένα καί τό είναι του θεοΰ άπεβάλοντο. τό δέ γε 
άντίπαλον εν άσελγείαις ήυ και τρυφαις, καί τούτων ταΐς άσέμνοις 

85 μάλιστα καί τών 'Ρωμαϊκών έν κωμωδία έθών. τών γάρ ίματίων τά 
πλατύσημα μη κατά χρείαν, πρός δέ γέλων περιβαλλόμενοι τάς âyuiàç 
περιήεσαν, καί τάς όθονοσκεπεΐς έπικρανίους καλύπτρας ταΐς κορυφαΐς 
τών όχημάτων περιτιθέντες καί τά κατά νώτου κεχυμένα λευκόλινα ταις 
γένυσιν αυτών περιδέοντες άλλη καί άλλη της πόλεως έξιππάζοντο. 

90 oi δέ γραφέας δόνακας καί δοχεία μέλανος φέροντες τόμοις τήν χείρα 
έδίδοσαν, ώς γραμματέας ήμδς τωθάζοντες. oi δέ πλείους τάς μέν υπό 
σφών βιασθείσας έπΐ τών ίππων άνείχον, τανυπέπλους τινάς καί άπηνη-
κώτους καί τάς τρίχας σννεστραμμένας είς όπίσθιον ενα πλοχμόν, τά δέ 
γυναικεία τυμπάνια καί τά τών ούλων καί λευκών τριχών έπικροτάφια 

95 καθέματα τοις ΐπποις περιετίθεσαν. έκώμαζόν τε καί ήκρατίζοντο 
ι πανημέριοι, οί μέν βρωμάτων μαγγανείαις προσκείμενοι, oi δέ καί τήν 

πάτριον έδωδήν παρατιθέμενοι | έπιδείπνιον, ήτις ήν νώτοι βοείων 
κρεών διαχαλώμενοι λέβησι καί συών τεμάχη ταριχηρά κυάμοις άλητοϊς 
συνεψόμενα, ώσπερ καί τό έκ σκορόδων έπέμβαμμά τε καί σύνθεμα έξ 

5 άλλων χυμών δριμυσσόντων τήν αίσθησιν. έπεί δέ καί τά σκύλα διενεί-
μαντο, ουκ ήν τις παρ' έκείνοις διαστολή έπίπλων καί σκευών βεβήλων 
τε καί αγίων, αλλ' έπ' ίσης άπασιν είς τάς σωματικάς χρείας έκέχρηντο, 

VP = a, MD F = b, LO 

74 άποδιδομέναξ : 
πωλουμέναξ Dm* 75 ώνούμενοι: ώχούμενοι Ο Λατίνοι Ο 76 άκρατον οίνον 
Bekk 77 χέουσιν: ϋχουσιν V: spat. Μ: πίνουσιν DF 82 ώξ τό κοινόν F 
82—83 d>s alt. — άφηρημένα suppl. in spat. vac. m. alt. D 83 ναών om. Ο τοΟ 
om. Bekk άττεβάλλοντο O 84 άσελγεία L άσέμνοι; om. VP 86 περι-
βαλόμενοι L 87 περικρανίους Ρ Bekk 88—89 ταϊΐ ίτπτεΐαΐζ γένυσιν αυτών 
Bekk 91—92 υπό σφών: ΰττ' αύτών V 92 καί om. Μ 95 TE om. L"« 
1 μαγκανεΐαΐξ F 2 έδωδήν: τροφή ν V 3 τεμμάχη codd. (ταριχ)ευτά Ρ1Γ 

4 συνεψόμενα: συνεχόμενα Ο 

74 φυλετώνΙ>ΙΧ) 88—89 ταΐ$ γένυσιν αυτών: ταΐς ΙτΓΤτείαις γένυσι b LO 

84—85 καί — μάλιστα om. LO 92 τανυσπτέπλου; (-ττέλου; L) LO 3 ταρι-
χευτά LO 4—5 σύνθεμα έκ διαφόρων έσκευασμένον χυμών LO 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:24



Bekk 787/8 T A Μ Ε Τ Α Τ Η Ν ΑΛΩΣΙΝ 595 

καί θεοΟ καΐ Θέμιδος κατά μηδέυ έμπαζόμενοι. τά δέ του Χρίστου καί 
των αγίων θεία είκάσματα εις έδρας καί ποδών θρανίδας παρήγον. 

Ώς δέ καί κλήρους πόλεων καί χωρών ήρξαντο βάλλειν, ήν Ιδέσθαι ίο 
καί θέσθαι διά πλείστου δτι του Θαύματος άνδρών τυφομανών μή 
ξυμβλητήν οπτόνοιαν, είτ' ουν παράνοιαν ειπείν οίκειότερον. ώς yàp 
βασιλέων ήδη βασιλείς καθεστώτες καί τό περίγειον άπαν έν χερσίν 
έχοντες τοις μέν 'Ρωμαϊκοϊς σχοινίσμασιν άπογραφείς έπέστησαν, 
γνώναι πρότερον τάς επετείους άποφοράς Θέλοντες, εΤΘ' ούτω κατά 15 
πάλους αυτά μερίσασθαι, τάς δέ παρ' άλλοις εθνεσι καί βασιλεΰσι 
καρπουμένας άρχάς καί εξουσίας έκ του αύτίκα διείλοντο. ή τε οί/ν έν 
πόλεσιν ευδαίμων καί προς τω Νείλω κειμένη 'Αλεξάνδρεια τω κλήρω 
ύπέκειτο καί Λιβύη, καί Λιβύης τά ές Νομάδας καί Γάδειρα παρατεί-
νοντα, Πάρθοι τε καί Πέρσαι, έτι δέ καί Ίβηρες έωοι καί Άσσυρία γη 20 
καί Ύρκάνιος, | καί δσα οί προς εω μέγιστοι ποταμοί τοΤς υδασι διειλή-
φασιν. άλλ' ουδέ τά προς βορρδν νενευκότα κλίματα εΐάθη άκλήρωτα, 
άλλα κάκεϊνα οί αυτοί διενείμαντο. καί ό μέν ώς Ιπποτρόφους καί 
φόροις περιβριθεϊς &ς έκληρώσατο πόλεις δι' έπαίνου ετίθετο καί του 
κλήρου έαυτόν έμακάριζεν, ό δέ ώς κομώσας άλλοις ά/αθοΐς θαυμάζω ν 25 
ούκ έληγεν. οί δέ καί περί κλήρου πόλεων ήρισαν καί άντέδοσαν άλλοις 
έτεροι καί άντέλαβον πόλεις καί δρια. τινές δέ καί μάλα δόξαν άσπάσιον 
τό Ίκόνιον είς κλήρο ν είληφέναι διηγωνίσαντο. 

Καί πύλας της πόλεως καί τέχαμος της άλύσεως, ή διαταθεΐσα ξυν-
εϊχε τόν ναύσταθμον, τοις έν Συρία όμογενέσι μετά πλοίων πεπόμφασι 30 
καί διαφήκαν άγγέλους άπανταχη την της πόλεως διατρανώσοντας 
άλωσιν. 

10 ώζ κτλ.: fine mensis Sept. a. 1204 30 πεπόμφασι: a. 1205 mense Febr. 

8 όεοΰ — έμπαζόμενοι: videtur prov. 13 βασιλέων . . . βασιλείς : cf. p. 476, 57 

V P = a, MD F = b, LO 

8 καί pr. om. Ρ Bekk 9 âs Ρ 11 δτι διά πλείστου Bekk 13 καθεστηκότες O 
17 τε: γε O 18 τω: τω τε Bekk 19 καί Λιβύη om. Ο 20 ITI: έπΐ Ρ Bekk 
καί alt. om. PMDF Bekk : hab. KN 20—21 Άσσύριοι καί γη Ύρκάνιοξ M 21 
Ύρκανοί Bekk 22 εΐάθη om. Μ: εϊασαν D F 24 φοροπεριβριθεϊΐ M έκληρώ-
σαντο LO 28 διειληφέναι ήγωνίσαντο Ρ : είληφέναι ήγωνίσαντο Bekk 29 δια-
τεθεϊσα F συνείχε V Bekk 30 μετά πλείστων πλοίων Ρ Bekk 31 τήν της 
πόλεως om. Ο 

15 εισφοράς ΙΘέλοντες b LO 21 Οδασι : όλκοίς b 24 έκεκλήρωτο (έκλήρωτο M) b 

8 καί pr. om. LO 9 μετά τήν των κόσμων άφαίρεσιν post παρήγον add. LO 
12 είτ' oöv: ή καί LO 15 Ικ (:ras. L) τούτων post έπετείους add. LO 20 ITI: έπΐ 
LO 25 τάς αύτω (αύτων Ο) κληρωθείσας post άγαθοΐς add. LO 30 δμοφύλοις LO 

38* 
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Δεήσαν δέ καί βασιλέα χρισθηναι, εις τόν μέγιστον νεών παρα-
γίνονται των οπαδών τοϋ Χρίστου· έκεΐσε γάρ συνερχόμενοι περί των 

35 πρακτέων σφίσιν έβουλεύοντο. καί τά μεν πρώτα κατά τι πάτριον 
εθιμον κρατήρας τέσσαρας στοιχηδόν έσκέπτοντο διαθέσθαι, ώυ εΤς την 
άναίμακτον Θυσίαν στέγειν ήμελλε, καί ούτως ένδούναι τοις θυηπόλοις 
εφ' εκάστη κλήσει των είς αρχήν επιλεγέντων αΐρειν ενα τών σκύφων 
καί προσάγειν αυτοΐς· εκείνος δ ' ήν ό τών λοιπών εις τήν άρχήν προ-

40 κριθησόμενος, ό καί λαχών τό ποτήριον τό τοϋ θείου σώματος καί 
αίματος τοϋ Χρίστου μέτοχον. 

Δόξαν δέ τω Βενετίας δουκί τ ω Δανδούλω εις ψήφον άπολυθήναι 
τήν πρόβλησιν, εκλέγονται ψηφηφόροι πέντε μεν εκ τοϋ τών Φραγ-
γίσκων καί Λαμπάρδων γένους, οί π α ρ ' έκείνοις άριστοι, έκ δέ τών 

45 Βενετικών ομοίως έτεροι πέντε, καί της τών πλειόνων ψήφου κρατη-
σάσης ό της άρχής επεσε κλήρος προς Βαλδουϊνον τόν της Φλάντρας 
κόμητα, πλήν, ώς ήδετο παρά πδσι, κατά δόλον τε καί περίνοιαν τοϋ 
δουκός Βενετίας Δανδούλου. 

Πηρός γαρ ών οϋτος τάς όψεις καί τοϋ κλήρου κατά τοΰτο τών 
50 άρξόντων διαγραφείς ήβούλετο χειρίζειν τήν βασιλείαν τόν τό ήθός τε 

ΐλαρώτερον καί μή τό φρονεϊν άρχικώτερον, τό δ ' èv μείζονι π α ρ ' έκείνω 
μάλλον σπουδή, καί τήν ιδίαν χώραν κληρούμενον τών τής Βενετίας 
όρων διισταμένην κατά πολύ, ώς εΐ ποτε διχονοήσειαν άλλήλοις βασι-
λεύς καί Βενέτικοι, μή ειη έκ τού σχεδόν βασιλεϊ δυνάμεις πλείους οί-

55 κειακάς μεταπέμπεσθαι ή γοϋν ευμαρώς εΐσιέναι τά Βενετικών όρια και 
ταύτα όπωσδή κατατρέχειν καί σίνεσθαι, α δή πάντα ή δει πρός ισχύος 
έχοντα δράν τόν Βονιφάτιον μαρκέσιον έκ Λαμπαρδίας τήν γένεσιν 

33 παραγίνονται : die 9 mens. Maii a. 1204 

V P = a, MD F = b, LO (O usque ad 38 σκύφων) 

33 vaòv D 34του : ras. L 36 τέσσαρας om. V 39 eis : προς D έπικριθησόμενοςν 
40 τό alt. om. V 42 τω alt. om. DL 44 Λουμπάρδων Mp° Ν 49—50 τών 
άρξόντων κατά τοϋτο VD 51 ίλαρώτατον Bekk 55 τά τών Βενετίκων VL 
56 ταΟΘ' Ρ Bekk ήδει om. VM 57—58 Λουμπαρδίας et Λουμπαρδίαν Μρ<= 

35 έβουλεύοντο : έσκέπτοντο b LO 36 έσκέπτοντο : έβουλεύοντο b 50 ήβούλετο: 
ήθελε b τε om. b 

36 έσκέπτοντο: έγνώκασι LO 38 έφ' έκάστω τών εις άρχήν έπιλεγέντων ονόματι 
LO 39 — ρ. 603, 23 καί — μεθίστανται et ρ. 612, 36 — ρ. 613, 79 ήν — κρα-
τυνάμενοι (vide ad p. 603, 23) om. O (f. 440, 17) 39 καί έπιδεικνύναι post αύτοϊς 
add. L προκριθησόμενος : ύπεραρθησόμενος L 40—41 ό καί τό ποτήριον λαχών 
τό τοϋ θείου σώματος πλήρες καί μετέχον αίματος του Χριστού L 44 γένους: στή-
ματος L δοκοΰντες post έκείνοις add. L 48 τοϋτο γέγονε post Δανδούλου add. L 
50—51 τόν τό ήθος έξ απάντων Ιλαρώτερον L 52—54 καί τήν ιδίαν χώραν λαχόντα 
τών ορίων Βενετίας διισταμένην ώς ές τό άμικτον, ΐν' εϊ ποτε διχονοήσειαν άλλήλοις 
'Ρωμαίων βασιλεύς καί Βενέτικοι L 54 ές σύναρσιν εαυτού post οίκειακάς add. 
56 ήδει: ήπίστατο L 
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ελκοντα* Λαμπαρδίαν δέ οίκεΐσθαι παράλιου καί ραδίας είναι τάς έκεϊθεν 
e!ç την 'Ρωμαίων έκ| πλοίας, καί Βενετία δέ άγχουρουσαν πολλά αν 
κατ' εύπέτειαν Βενετίκοις κακουργεΐν αποτρόπαια, ύπ' εννοιών τοίνυν βο 
τοιώνδε μή πάντη άλογίστων κεκινη μένος ό Δάνδουλος, καί τά πολλοίς 
των όρώντων δυστέκμαρτα ταΐς του voö καταλαμβάνων όράσεσιν ό 
πηρός εκείνος τάς κόρας του σώματος παρεκρούσατο μέν τόν Βονι-
φάτιον μαρκέσιον, των δέ Βενετικών καί των Φραγγίσκων είς μίαν συν-
δραμόντων γνώμην τόν Βαλδουΐνον άνθείλετο, είδώς έκ των κάτω 65 
Γαλλίων όρμώμενον, Γαλλίων δέ καί Βενετίας ες τοσούτον τούς όρους 
άφεστάναι, ες όσον Βενετία 'Ρωμαίων άποσχοινίζεται, καί δμα οί 
Βαλδουΐνον όλη ψυχή προσκεχηνότα καί ασμένως ώς πατρί προσ-
φερόμενον, μήτε μήν Οπό χρονίας γυμνασίας εντακέντα πράγμασιν, 
όποιον ήπίστατο τόν μαρκέσιον· ού γάρ πω Βαλδουίνος τριάκοντα 70 
καί δύο ετη γεγένητο. 

ΤΗν δέ καί άλλως ό άνήρ ούτος εύλαβής τά πρός Θεόν, ώς έλέγετο, 
καί την δίαιταν εγκρατής, γυναικί δέ μηδέ μέχρι βλέμματος προσ-
εσχηκώς εφ' δσον χρόνον της οικείας γαμέτης άπεφοίτησεν, αλλά καί 
(προς) τόν είς θεόν ύμνητήριον καί πρός πδσαν ανάγκην άρέμβαστος. 75 
τό δέ μέγιστον, δις εΐχεν έκάστης έβδομάδος τόν έσπέρας έπεμβοώντα 
μηδένα των αρχείων έντός κατευνάζεσθαι μή νομίμω γυναικί πλησιά-
ζοντα. ι 

Βασιλεύσας τοίνυν ό Βαλδουίνος ες μέρη εξεισι τά έσπέρια, ουχ ώς 
αυτά χειρωσόμενος (πάντα γάρ οί άλώσιμα φετο, ,,πα βώ καί κινήσω 80 

79 Balduinus imperator coronatus die 16 mens. Maii a. 1204 ϋξεισι : a. 1204 aestate 

80—81 πα—Sópcm: cf. Simpl. in Aristot. Phys. 7 , 5 ; Tzetz. Chil. 2 ,133 ; Nie. Or. 135 ,30 

V P = a, M D F = b, L 

58 ¡λκοντα: Ιχοντα MD Bekk 59 Βενετίαν Ρ Bekk άγχοροϋσαν Ρ Bekk 61 
τοιώνδε om. Ρ Bekk πάντη : πάνυ F 63 κόρας: όράσεις Μ 64 συνελθόντων V 
65 άνθείλοντο Bekk 66—67 άφεστάναι τους όρους V 67 Is om. P a c L 68 
κεχηνότα cum b L ser. P a o 71 γεγένηται Bekk 72 ευλαβή; — έλέγετο i. r. 
18 litt. Ρ (i. e. ώς έλέγετο om. Ρ»°) 74—75 άλλα καί ει? τούς ύμνους έσχόλαζε τοΰ 
6εοϋ καί τους έν άνάγκαις έκυβέρνα καί άκοΟειν TOÙS πρός αυτόν αντιλέγοντας κατεδέ-
χετο Β Bekk 77 των οίκείων άρχείων Bekk 79 Βασιλεία Βαλδουίνου (τοΰ Φλάντρας 
add. F ) ante βασιλεύσας quasi tit. praem. D F είς D 

68 κεχηνότα b L 72 οΰτος ό άνήρ b πρός τόν θεόν b ώς έλέγετο om. b L 
77 εΰνάζεσθαι b 

58 δέ: γάρΐ - 59 άγχιθυροΰσαν L 60 κατ* εύπέτειαν εχειν Βενετί-
κοις κακουργεΐν άποτρόπαια L 64 συνδεδραμηκότων L 65 γνώμην: άπόφασιν 
L 66 αύτόν ante όρμώμενον add. L όρους : σταθμούς L 70 ήπίστατο: 
έγνώρισε L ούπω γάρ L 70—71 δύο πρός τριάκοντα L 72 ούτοσΐ L 
73 προσεσχηκώς: όμιλήσας L 77 πλησιάζοντα: προσκολλώμενον L 79 βασι-
λεύσας : αρξας L είς L 80 ol: έκεΐνος L 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:24



598 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 791/2 

τάν γ δ ν τ φ δόρατι" μικρού κομπάζων καί λίαν άγερώχως φθεγγό-
μενος), άλλ ' ώς διά φιλίων χώρων παρελευσόμενος καί βασιλεύς 'Ρω-
μαίων άναγορευθησόμενος πρός παντός, ού χάριν ούδέ κομιδής οίασοϋν 
κατηξιώκει τινάς των 'Ρωμαίων έκ τοΟ στρατιωτικού τε καί πολιτικού 

85 συντάγματος, άλλ* άπαξάπαντας άπεπέμψατο. τοϋτο δέ καί τοις 
άλλοις του στρατού ήγεμόσι καί κόμησι δέδοκτο· την γ ά ρ άνδρείαν 
των σύννομων άρετών άφορίζοντες καί ταύτην έαυτοίς οίκειοΰντες ώς 
συγγενές καί σύντροφον έπιτήδευμα ουδέν των άλλων έθνών είς "Αρεος 
Ιργα παρασυμβεβλήσθαι σφίσιν ήνείχοντο. άλλ' ούδέ τις των Χαρίτων 

90 ή των Μουσών π α ρ ά τοις βαρβάροις τούτοις έπεξενίζετο· καί π α ρ ά 
τοϋτο οΐμαι καί την φύσιν ήσαν άνήμεροι καί τον χόλον εϊχον του λόγου 
προτρέχοντα. 

ΔιελΘών τοίνυν τάς Θρακίας πόλεις ό Βαλδουίνος τ η μέν Όρεστιάδι 
φρουράν έγκατέλεξεν, ομοίως δέ καί κατά τό Διδυμότειχο ν καί την έκ 

95 Φιλίππου παρώνυμον πόλιν διεπράξατο. ώς δ ' είς Ξάνθειαν ικετο, 
ι λόχον οί έκεΐσε υποκαθίσαντες Σεναχηρείμ τίνος έξηγουμένου τ ω στρα-

τεύματι λάθρα έπέθεντο· μικρόν δέ τι φανέντες άπεκρύψαντο, έπανι-
όντες δείλανδροι όθεν έξήεσαν | θρασυκάρδιοι. ό δέ άμαχεί έκ τούδε 
προυχώρει πρός την Θεσσαλονικέων μητρόπολιν. έφείπετο δέ oi ό 

5 Βονιφάτιος μαρκέσιος, την έκ Παιόνων Μαρίαν έπαγόμενος, Ίσαακίω 
μέν τ ω έξ 'Αγγέλων άρμοσθεΐσαν πρότερον, μετά δέ την εκείνου έκ-
βίωσιν καί τήν της πόλεως άλωσιν συνευνασθεϊσαν α ύ τ φ κατά νόμους. 

Έπεί δέ ό μέν Βαλδουίνος αυλίζοιτο κατά Μοσυνόπολιν, ό δέ μαρ-
κέσιος πύθοιτο παρά πλείστων μηδέ ποτε προθέσθαι τον Βαλδουϊνον 

ίο ϋπεκστηναί oi της λογίμης Θεσσαλονίκης, καθάπερ δή καί ξυνέθετο, 
άλλά κατά τοϋτο προϊέναι καί συντόνου Ιχεσθαι της πορείας ώς την 

VP = a, MDF = b, L 

81 τήν F υπέρ Ευκλείδη ν post άγερώχως add. MDFKN Bekk 82 διά φιλίων : δΓ 
οίκείων ΚΝ 84 τινά V 85 καί om. Μ 86 στρατιωτικού Bekk 88 "Αρεως V 
89 σφίσιν om. Μ 91 καί pr. om. Bekk 93 θρακώας Ρ Bekk 94 δέ om. M 
Διδυμότοιχον constanter V Bekk saepius D («0 F (»«) 94—95 έκ et πόλιν om. V 
1 Σεναχερίμ Bekk 3 δ' D 7 τήν om. M εύνασθεϊσαν M 8 κατά τήν Μοσ. Ρ 
Bekk (Μοσυν)ού(ττολιν) Μ®° 10 συνέθετο Bekk 

95 διεπεπράχει b L 

81 μικρού κατ''Αρχιμήδην κομπάζων καί άγερώχως φθεγγόμενος L 82—83 ώς διά 
φιλίας χώρας διελευσόμενος καί βασιλεύς "Ρωμαίων άναρρηθήναι παρά πάντων των έκεϊ 
βουλόμενος L 83—92 οΰ —• προτρέχοντα om. L 93—5 ΔιελΘών τοίνυν τάς 
θρακίας πόλεις καί κατά τό δοκούν έκείνω ταύτας καταστησάμενος άμαχεί προυχώρει 
πρ. τήν των θ . μ. έφείπετο δέ καί Βονιφάτιος ό μαρκέσιος L 5 Παιόνων: των 
Οΰννων L 6 καί τούτω παΐδας άποτεκοΰσαν post πρότερον add. L 8—13 
Έπεί δ' ό μέν Βαλδ. ηΰλίζετο κ. Μοσ., ό δέ Βον. παρά πλείστων έπύθετο μή άν ποτε 
Βαλδουϊνον προθέσθαι της λογίμης αύτφ ύπεκστήναι θεσσαλονίκης, καθά ξυνέθετο, 
άλλά κατά τούτο προϊέναι καί συντόνου πορείας εχεσθαι δπως τήν 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:24



Bekk 792/3 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 599 

π ό λ ι ν είσιών ίδ ιώσαιτο , αύος ή ν έφ' ίκανόν, ώ σ π ε ρ υ π ό κεραυνού 
βληβείς. ούκοΰν ΰ π ' άθυμίας φανείς κατακώχιμος π α λ ί μ π ο υ ς φέρεται, 
Γραϊκών ά π α τ η λ ό τ ε ρ ο υ καί τ ό ήθος ά π ι σ τ ο ν καί π α λ ί μ β ο λ ο ν υπέρ 
δστρακον καί κύβον τ ο ν Βαλδουϊνον α π ο κ α λ ώ ν. άμέλει το ι καί κατ- 15 
ειληφώς τ ό Διδυμότειχον καί τταντοίως α υ τ ό κρατυνάμενος, επί δέ τ ά ς 
Θρακίας πόλεις ά ν α σ τ α τ ώ ν π λ η ν τ η ς Ό ρ ε σ τ ι ά δ ο ς ( ταύτην y à p άντ ι -
π α ρ ή ρ χ ε τ ο πλε ίστον όσον τ ό εκ Βαλδουίνου σ τ έ γ ο υ σ α ν όπλομάχον ) 
φόρους συνέταττε καί 'Ρωμαίους ξυνήγειρεν, εί τ ι φρικώδες άνθρώποις 
καί θε ιότατον όνομα φέρων δ ιά γ λ ώ τ τ η ς , καί μαρτυρόμενος άπε ίπασθα ι 20 
μέν τ ά ς μεθ' όμοφύλων σ π ο ν δ ά ς καί τ η ν π ρ ο τ έ ρ α ν σύμπνοιαν , 'Ρωμαί -
ο ις δέ π ρ ο σ χ ω ρ ή σ α ι λαμπρώς , τ α ϋ τ α λ έ γ ω ν καί διομνύμενος π ρ ο σ -
εμη | χανήσατό τ ι καί Ιτερον πο ιούν τ ά ρήματα εύπαράδεκτα · τ ο ν γ ά ρ 
π ρ ω τ ό τ ο κ ο ν υίέα της συζευχθείσης α ύ τ ω Μαρίας (κλήσις τ ο υ τ ω ΐ 
Μανουήλ) βασιλέα ' Ρ ω μ α ί ω ν άνηγορεύκει, ύπεκστάς έκείνω καί σ χ ή - 25 
ματος καί ονόματος καί τ ό π ρ ο σ ω π ε ί ο ν τοΟτο καί π ρ ό σ χ η μ α κ α τ ά 
σ τ ί φ η τούς 'Ρωμαίους ά γ ή ο χ ε . καί τοιούτοις μέν ενεπόνει ό μαρκέσιος, 
μή π ρ ο ς άλήθειαν δλως δρωμένοις, ώς τ ά μετέπειτα καθυπέφηνε. 

Του δέ γ ε Βαλδουίνου τ η Θεσσαλονίκη έγγ ίσαντος , ά π α ς έξερρύησαν 
ό λεώς καί μετ ' ευσήμων βοών σφας τε αυτούς καί τ η ν π ό λ ι ν π ε ρ ι χ α ρ ώ ς 30 
ένδιδόασιν. ίκέτευσαν μέντοι μ ή τ ' α υ τ ό ν Βαλδουϊνον έπ ιβήναι τ η ς 
πόλεως , μήτε μήν είσω τ ό στράτευμα σ υ γ χ ω ρ ή σ α ι π α ρ ε λ β ε ί ν δεδιέναι 
y à p μή τ ά έκείνου π α ρ ι δ ό ν εντάλματα τ ή ν π ό λ ι ν σκυλεύσειεν, οία μ η δ ' 
ύ φ ' ενα ταττόμενον ηγεμόνα, α λ λ ' έκ π ο λ λ ώ ν άγηγερμέυου φ υ λ α ρ χ ι ώ ν 
καί πλε ίστοις ύποκείμενον άρχουσιν . ό Βαλδουίνος το ίνυν τ ο ϋ τ ο μέν 35 
τα ΐ ς τ ώ ν α ι τήσεων εύλόγοις καθυπαχθείς , τ ο ϋ τ ο δέ βάλλουσαν εχων 
μηδ ' ά γ α θ ά δ ιδοϋσαν φαντάζεσθαι τ ή ν μαρκεσίου μετ ' ό ρ γ ή ς ύ π ο -
χ ώ ρ η σ ι ν , έν πολλο ίς δέ καί κεντοϋντα τ ή ν άκοήν τ ά ΰ π ' έκείνου γ ι ν ό -
μενα, τοις Θεσσαλό νικεΰσι προσέσχε καί γ ρ ά μ μ α σφίσιν έρυθρόγραφον 
ένεχείρισε, π δ σ ι τοις έθίμοις τ η πόΤνει τ ό έμπεδον χαριζόμενον. 40 

VP = a, MD F = b, L 
15 καταλαβώνΡ Bekk 18 στέγουσαν: φέρουσαν KN 19 συνήγειρε« Bekk 20 
μαρτυράμενο; D 21 ττρότερον Ρ Bekk 24 τούτω V 27 ό om. Ρ 30 ό om. Ρ 
Bekk 31 έκδιδόασιν V 33 παριδόν : παραγκωνισάμενον Ρ Bekk μηδέ V 
37 μηδ': μή Bekk 39 έρυθρόβαφον V 

14 σκαμβώδη καί post ήθο$ add. b Bekk 22 ταϋτα: καί ταϋτα b 27 σοφίσμασιν 
post ένεπόνει add. b Bekk 30 βοών : φωνών b 

(12—13) πόλιν είσιών Ιδιώσαιτο, . . . Οπό κεραυνού τοις άκουσθεϊσι βλη-
θείς L 13 υπ ' : της L 14—15 ύπέρ κύβον καί δστρακον L 16—18 έττΐ — 
όττλόμαχον om. L 20 διά γλώττη; φέρων L 21 τών όμοφύλων έκείνω L 
22—27 ταύτα — άγήοχε om. L 27—29 καί ό μέν èv τούτοις ή ν, 'Ρωμαίους έξομι-
λών καί ύττοττοιούμενος. Βαλδουίνου δέ τη θεσσαλονίκη έγγίσαντο; L 30 λαό; L 
καί pr. om. L 30—31 περιχαρώ; ένδιδόασιν : εύπετώ; ένέδοσαν L 32 άλλά τινι 
évi τω καί παρ'ocûtoïs άρξοντιτήν ες τήν ττόλιν ετπτρέψαι είσοδον post παρελθεϊν add. 
L 32—40 δεδιέναι — χαριζόμενον om. L 
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Άμέλει καί προς ημέρας εναυλισάμενος εξωθεν, καί φιλοφρονηθείς τά 
είκότα επάνεισιν αύθις είς τό Βυζάντιου· ήδη yàp καί άγγελίαν τοΟτ* 
αύτό έπισκήπτουσαν δεξάμενος ήν πρός | τε του δουκός Βενετίας 
Δανδούλου καί βσοι των κομήτων τη Κωνσταντινουττόλει παρέμενον. 
ώς έπανήκε τοίνυν ό Βαλδουίνος, μετάπεμπτος γίνεται καί μαρκέσιος, 
Ίοφρέ τίνος επιδεδημηκότος αύτω, μέγα παρά τοις των Λατίνων δυνα-
μένου στρατεύμασι (μαρισκάλδος ήν τό αξίωμα ό άνήρ, δηλοΐ δέ καθ' 
"Ελληνας ή φωνή τον πρωτοστράτορα), καί πίστεις δόντος ώς ουδέν τι 
παραγενόμενος πείσεται αηδές, άπαντήσας καί τω Βαλδουίνω σπει-
σάμενος αφίσταται μεν του Διδυμοτείχου, ες δέ Θεσσαλονίκην κάτεισι 
καί παρά πάντων άμαχεί προσδεχθείς την πόλιν εΐσεισι, τον καιρόν εν 
τ ω αυτίκα καθυποδύς και τό του τρόπου σκαιώδές τε καί στρεβλό-
χειλον έπικρυψάμενος. πλήν ουκ επί πολύ τοις δεδογμένοις έμμείνας, 
τη δέ γαλή παρομοιωθείς, ήν διήλεγξε τό στέαρ παρεισπεσόν, ές χρή-
ματα τους Θεσσαλονικείς εζημίωσεν, εύθαλεϊς τάς υπάρξεις είναι μαθών, 
είτα καί τάς των οΐκήσεων καλλίστας έκ των εχόντων άφελόμενος τοις 
εκ της ίππάδος έκείνω διαδέδωκεν εις ένοίκησιν. 

Έκ δέ τούτου τήν σύλλεκτρον Μαρίαν καί μοΐραν της στρατιάς 
εκεϊσε καταλιπών εξεισιν αύτός καί τάς πόλεις μέτεισιν, δσαι τε περί 
Σέρρας καθυπτιάζουσι και τοις δροις της Βερροίας προσήνωνται καί 
όσαι προς τά Τέμπη τά Θετταλών παρατείνουσι. κρατήσας ούν 
τουτωνί παρά δόξαν εγνω και Λαρίσσης αύτής έπιβήναι καί δι' Έλ-

54 γαλή . . . τό στέαρ: videtur contaminatio duorum prov., Zenob. 2, 93 et 2, 79; cf. 
Grabler ad loc. 

VP = a, MDF = b, L 
43 τέ του: τοΟ τότε MDF 47 άρεσκόΑδος V: μαρισκάλκος Bekk τάξίωμα Ρ 
Bekk 50 eïç θ . δέ Ds : θ . δέ Μ 51 παρεισδεχθείς Bekk 52 τρόπου: προ-
σώπου V 61 τά alt. : των Ρ 

44 παρέμενον Dp°: προσέμενον 
b 47 ήν τό άξίωμα: δ' ήν b, sed τό άξίωμα suppl. D s 48—50 καί — Διδυμο-
τείχου: άμέλει τοι καί πίστεις του άνδρός (του άνδρός exp. D) δόντος ώς (ώς om. Μ) 
ούδέν τι μαρκέσιος άφιγμένος (παραγενόμενος D5) πείσεται άηδές, άπήντησεν (άπ-
αντήσας Ds) άσμένως μετ' οϋ πολύ τω (καί τω D8) Βαλδουίνω σπεισάμενος (σπ. om. 
Μ) καί τοΟ μέν Διδυμοτείχου αφίσταται εκών (άφίσταται μέν του Δ. έκών Dp°) b 
52—53 τό του τρόπου σκαιώδες καί τον (καί τόν : τε καί Ds) στρεβλόχειλον ΰπούλως 
έπικρυψάμενος b 53 έμμείνας: ένέμεινε MD: άνέμεινε F 55 μαθών: άκηκοώς b 
57 διέδωκεν MD: δέδωκεν F 59 τε D s: om. b 

41 άμέλει: άμέλει καί δεδρακώς ούτω L 
42—49 ήδη—άηδές om. L 49—50 καταλλαγήναι τω Βονιφατίω ποθών μετ' 
ού πολύν δέ τίνα καιρόν, λυθείσης της έπ άμφοϊν διενέξεως αφίσταται μέν του Διδ. μαρ-
κέσιος, τό δέ της Θ. οριον μετά καί της πόλεως αύτής είς κλήρον λαχών κάτεισιν έκεϊσε L 
51—57 καί — ένοίκησιν om. L 58—61 μετά δέ τίνα καιρόν τήν τε σύλλεκτρον Μα-
ρίαν καί τι να τοΟ κατ' αυτόν στρατεύματος άπόμοιραν ές φρουράν τη πόλει παρείς 
εξεισιν αύτός της Θεσσαλονίκης καί πόλεις μέτεισι τάς λοιπάς, δσαι . . . περί τά Τέμπη 
των Θετταλών παρατείνουσι L 62 φαδίως άμα καί post τουτωνί add. L 
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λάδος έλάσαι καί χειρώσασθαι τήν του Πέλοπος, κρίνων αεί | τά είλημ-
μένα μικρά καί τοις εμπροσθεν προβαίνει ν Ιρών διά την των 'Ρωμαίων 
άφέλειαν. συνείττοντο δε οί καί των 'Ρωμαίων τινές, καί μάλιστα των 65 
ε5 γεγονότων, παλεύοντες τάς χώρας και τάς τρίβους διομαλίζοντες, 
κατά μεν άπάτην καί δόλον τω πρωτοτόκω της Μαρίας υιω (τούτον 
γαρ βασιλικώς εσταλμένον καί μετ' εύφήμων φωνών προπεμπόμε-
νον, ώσττερ οί Θράκες ττρότερον, ούτω καί Μακεδόνες τω τότε καί 
Θεσσαλοί καί όσα ες 'Ελλάδα καθήκουσιν ασμένως εδέχοντο), πρός δ' 70 
άληθη πραξιν μαρκεσίω καί Λατίνοις προοδευταί καί των πρακτέ-
ων είσηγηταί καί της πατρίδος προαγωγοί γινόμενοι. 

Καί μαρκέσιος μέν εθνών ούτω κρατίστων καί πόλεων μεγίστων 
εγκρατής άμαχεί διεδείκνυτο καί πολλώ πλειόνων του παρ' εκείνω 
στρατεύματος, εΐ πόλιν καί άνδρα τω αριθμώ τις ύπέβαλεν· ό δέ γε 75 
Βαλδουίνος ες το Βυζάντιον άφικόμενος εγνω μηδ' αυτός ήσυχη κα-
ΘήσΘαι, μηδ' άπόμαχονεϊκή τήνύπόοΐ τεταγμένην οίκουρειν στρατιάν, 
άλλ' ες Άσίαν ταύτην διαβιβάσαι καί τών εκεί πειράσασθαι πόλεων, 
έξερεθισθείς είς τόδε τό έργον πρός τε τών Έλλησποντίων Λατίνων, 
ών ή πόλις Πηγαί κατωνόμασται, καί τών Τρωϊκών 'Αρμενίων· ούτοι 80 
γαρ ουδέ βραχύ τι γούν καθυφήκαν τόν Βαλδουϊνον ενάγοντες καί τους 
άλλους κόμητας εξερεθίζοντες ώς είς προκείμενον ερμαιον διαβήναι τήν 
τών έφων πόλεων χείρωσιν. | 

ΤΤερι μήνα τοίνυν τον φυλλοχόον εξεισιν Έρρής ό του Βαλδουίνου 
κασίγνητος καί Πέτρος ό εκ Πράτζης όρμώμενος, άνήρ ήρωϊκός τήν 85 
ίσχύν, καί πρός τη παράλω Καλλιπόλει γενόμενοι Ις εω διαπλωΐζονται. 

84 ττερί κτλ. : die 11 mens. Nov. a. 1204 

VP - a, MDF = b, L 

64 τά om. V 66 παλλεύοντες codd. 69—70 τφ 
τότε: τότε Bekk 70 θετταλοί Bekk 71 5 ' om. Bekk 73 κρατήσας post 
ούτω add. D F έθνων ούτω μεγίστων καί πόλεων κρατίστων Bekk 75 ύπέ-
βαλλεν VP Bekk 76 είς Ρ Bekk 77 ύπό οί: υπό οίων Va«: ύφ' έαυτώ Vp° 
81 άφηκαν Μ 84 εξεισιν: τη; πόλεως εξεισιν Ρ Dp« Bekk 85 Πλάτζης Ρ: 
(Π)ού(τζης) Μρ<=: Πλάντζης Bekk 86 είς V διαπλοίζονται Bekk 

67—71 κατά — πρδξιν om. b 71 μαρκεσίω τε καί Aotrívois b 82 έξερεθίζον-
τες D 8 : παροξύνοντες (-αντες F) b 

65—72 συνείποντο δέ οί καί των ε\5 γεγονότων 'Ρωμαίων συχνοί, παλεύοντεςτάς 
πόλεις έκείνω, προοδευταί τών Λατίνων καί των πρακτέων είσηγηταί καί προαγωγοί 
της πατρίδος γινόμενοι οί άβέλτεροι L 74 άμαχεί διεδείκνυτο : έν βραχεί έγεγόνει L 
75—83 ό — χείρωσιν om. L 84—6 Περί δέ γε τόν φυλλοχόον μήνα εξεισι της 
Κωνσταντίνου Έρρής ό τοϋ βασιλέως Βαλδουίνου κασίγνητος καί Πέτρος ό έκΓΤράτζης 
όρμώμενος, καί διαπλωϊσάμενοι ές Ιω 
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καί ό μέν Έρρής συμμίξας τοις έν Τροΐα Άρμενίοις καί συμμαχίδας 
ϊλας έκεϊθεν έπαμησάμενος εκειρε τάς πόλεις καί διετίθει κακώς, ôaat μή 
έκείνω συνέβαινον, κρατήσας δέ καί της "Ιδης του όρους καί διά των 

90 ταύτης στενών παρελθών είς τ ό Άτραμύττιον προκεχώρηκεν. 
Ό δ ' έκ Πράτζης Πέτρος δρας εκ του των Πηγών ττολίσματος τήν 

ες τό Λοπάδιον στέλλεται, άπήντων δέ αυτώ μετά πλείστων 'Ρωμαϊ-
κών δυνάμεων περί τό λεγόμενον Ποιμανηνόν οί περί τον Λάσκαριν 
Θεόδωρον. οί δέ την κατ' αυτών εμβολή ν των Λατίνων ουκ ένεγκόντες, 

95 οί μέν ες φυγήν όρώσιν, ό δέ Πέτρος ές τό Λοπάδιον άττεισι, μηδένα 
ι έχων τον ές χείρας Ιόντα, αλλ' εΰρίσκων πάντας μετά σταυρικών ση-

μείων καί τών θείων λογίων δεξιουμένους αυτόν, οι καί κακών άπαθεΐς 
διέμειναν. τούτο δέ καί ταϊς λοιπαϊς συνέβαινε πόλεσιν, δσαι μή χωρεϊν 
διά μάχης Λατίνοις έγνώκεισαν, εί καί πονηρόν ές θεραπεία υ χρήμα 

5 Λατίνος, φωνή άσύμφωνος Έλλησι , γνώμη φιλοχρήματος, όφθαλμός 
οπταιδαγώγητος, γαστήρ ακόρεστος, άργιλος καί δριμεία ψυχή, καί 
χειρ διφώσα τό ξίφος διά παν|τός. 

Πεΐραν δέ καί τών έν τ η πόλει τ η Προύση λαβείν οί Λατίνοι θέλοντες 
καί γνώναι προς οίς είσιν, έπεί μηδέ προσειχόν σφισι Προυσαΐοι, άλλά 

ίο σϊτα παρεσκευακότες διαρκή πρός πολιορκίαν χρονίαν καί τ ή θέσει του 
τόπου πιστεύοντες μή αν ποτε βία άλώναι, ότι καί έπΐ γηλόφου φκισται 
Προυσα καί τείχος έχυρόν περιβέβληται, άραντες εκ Λοπαδίου τ ή 
Προύση προσίασι και τό μεσημβρινόν τείχος διειληφότες, καθ' δ τό 

90 είς — προσκεχώρηκεν : Atramytium captum mense Febr. a. 1205 91 σρας: 
Petrus iam Kai. Nov. (a. 1204) Hellespontum transgressus erat 92 άττήντων: 
die 6 mens. Dec. a. 1204 

V P = a, MDF = b, L 

8 7 έν Τροία (Tpcotqt Bekk) τοίς (i. r. 4 litt. ) Ρ Bekk 88 ϊλας om. M 90 προσκεχώρη-
κεν VK 91 Πράτζης: vide lin. 85 τήν om. MDF 93 Ποιμανινόν PM Bekk 
93—94 Λασκ. κϋριν Θεόδ. D 94 θεόδωρον om. MKN 95 e!ç MD 1 είς 
Bekk 4 τοις Λατ(vois Ρ Bekk χρήμα είς θεραπείαν Bekk είς V 8 καί om. V 
διαλαβεϊν F 11 γηλόφω Μ 12 όχυρόν MD Bekk 13 Προύση: πόλει V 

87 âv Τροία Dp°: περί Τροίαν b 90 στενωπών b 93 τόν εύτυχέστατον δε-
σπότην ante τόν Λάσκαριν add. b 95 ol μέν suppl. D : om. b 3 διέμειναν DP° : 
διέμενον b 

(87—6) ό μέν Έρρής τοις περί Τροίαν αν/γενόμενος Άρμενίοις καί συμ-
μαχίδας ϊλας έπαμησάμενος (έκεϊθεν add. i. mg.) καί της "Ιδης τοϋ όρους κρατήσας διά 
τών ταύτης στενών παρήλθεν εις Άτραμύττιον, ό δέ Πέτρος τό Ποιμανηνόν διελθών ές 
τό περί τόν 'Ρυνδακόν ποταμόν άφικνεϊται φρούριον. Πονηρόν δέ είς θεραπείαν χρήμα 
Λατίνος, "Ελληνι γαστήρ άπληστος . . . L 7 όθεν εί καί πράως 
ένιαχοϋ τοίς ύπείκουσι 'Ρωμαίοις προσεφέροντο, άλλ' ούκ ήν χρόνιον τό καλόν, έπΐ-
πλαστον δέ καί πρόσκαιρον καί πρός τήν έκ γνώμης έπανιόν (τάχιον add. supra) 
σκαιότητα post παντός add. L 9—12 καί — περιβέβληται om. L 13 πρός 
υεσημβρίαν L όπερ L 
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μέυ όρος ό "Ολυμπος άναχωρεΐ τι βραχύ της πόλεως, ό δέ πετρώδης 
λόφος ό τήυ πόλιν διαλαμβάνων μεθίησιν εκεϊσε τήν δληυ τοΟ χώρου 15 
διάζωσιν, ένέκειντο τους ένδον αίτούμενοι τ ή πόλει σφδς είσδέξασθαι, 
ώς ούτω των προς βουλής έπιτευξομένους, όπερ ανάγκη μή εύρεϊν 
ύστερον, ήνίκα την μεν πόλιν ώς ες χείρωσιν αυτοί περιέλθοιεν, τ ά δέ 
τείχη ταϊς έλεπόλεσι τύπτοιντο. μηδέν δέ φρονούντων προς ταύτα 
ενδόσιμον των εντός, ένίων δέ και θαρρησάντων την εξοδον καί πολλούς 20 
των επισήμων βαλόντων βέλεσι καί καταβαλόντων, αύτίκα, ώς ούχ 
αίρετέον έδόκει τ ό τείχος, καί μάλιστα τοις εξ εφόδου προσβάλλουσιν, 
εκείθεν μεθίστανται. 

Οί δέ ΤΤρουσαΤοι προς την τ ω ν Λατίνων απαρσιν ετι μάλλον πλη-
σθέντες φρονήματος κατά πλείους επέκειντο. τ ά δ ' αυτά εδρών και οί 25 
τ ω ν ύπερδεξίων ελάβοντο, δι ' ών τ ό πολέμιον | ΐετο. ού βραχείς δέ 
καί άποστάντες Λατίνων ϊσα τοις μή δεξαμένοις Λατίνους κατά Λατίνων 
ώπλίσαντο καί πολλούς αυτών άπέκτειναν. ήσαν δέ καί ούτως τ ά 
Λατίνων αύθις επικρατέστερα καί σφαγαί προύβησαν συχναί καί 
άλλη μεν, άλλα δή καί κατά τ ό πόλισμα τήν Καισάρειαν. 30 

ΤΙσα δέ τούτοις καί ò Φιλαδελφεύς Θεόδωρος προθέμενος διαπρά-
ξασθαι δια μάχης χωρεί τ ω Έ ρ ρ ή περί τ ό Άτραμύττιον διατρίβον-
τι . άμέλει καί μή προσδόκιμος επιών τ ω άνδρΐ τ ά μέν π ρ ώ τ α προς 
τ ό πλήθος άποκναΐσαι τούτον πεποίηκεν· ώς δέ διακινδυνευτέα τ ω 
Έ ρ ρ ή έδόκει, ή ίππάς ές παράταξιν διατίθεται, ή δέ ορθά τά δόρατα 35 

31 Ισα etc. : die 19 mens. Mart. a. 1205 

VP = a, MDF = b, L 

17 επιτευξόμενοι Ρ Bekk 18 εί; Bekk αύτοί: αϋτήζ Μ: αυτήν D F 20—21 καί 
πολλού; καταβαλόντων τοΐ; βέλεσι, ώ; etc. V 21 καί om. D 24 έκπλη-
σθέντε; V 28 ούτω Bekk 30 άλλη et in app. άλλαι ? Bekk άλλά δή : άλλως 
V κατά om. F a o : περί MDF8 31 τά Ισα Ρ Bekk 32 Άτραμύτιον codd. exc. V 
34 δ έπήγετο post πλήθο; add. Ρ Bekk άττοκνήσα ι Ρ Bekk 34—35 έδόκει τώ 
Έρρή D 

17 έπιτεύξοιντο b 30 των γάρ 'Ρωμαίων τινέ; τόν έπΐ τη ; σημαία; 
άνελόντε;, ήτις προηγ·εΐτο του Λατίνων στρατεύματο;, καί ταύτην έττΐ γηλόφου στή-
σαντε; καθ' έαυτών έπεσπάσαντο τά μεθεπόμενα τάγματα, πρόζ μέν τό ποδηγόν ση-
μεΐον τραπόμενα, κατά δ ' ¿κείνων, ώ; έγνωσαν 'Ρωμαίους όντας, τροπτόμενα καί 
τάχιστα καί (bçcora τούτου; τρεψάμενα καί κακώ; διαθέμενα post Καισάρειαν add. b 
31 τούτοι;: τοΐ; Προυσαεϋσι b ό Μαγκαφδ; post Θεόδωρο; add. b 34 των 
έκείνω συνόντων post πλήθο; add. b 35 ή Λατινική (ΛατινΙ; Μ) Ιππά; b εί; 
b Bekk ή δέ D s : καί δή b 

14 ό μέν "Ολυμπο; τό όρο; L 15 διαλαμβάνων : περιιών L 16—23 ένέκειντο τήν 
πόλιν αίτούμενοι σφίσιν αύτοί; ένδοθήναι. των δ 'έντό; μηδέν φρονούντων ένδόσιμον, 
ένίων δέ καί Θαρρησάντων τήν εξοδον καί τινα; των έπισήμων Λατίνων βέλεσι βαλόντων 
καί καταβαλόντων αύτίκα è; θάνατον άπρακτοι έκεΐθεν μεθίστανται. L Deinde, omissis 
lin. 24 — p . 604, 53 (έπιμελω;) sq. p. 612, 36—627, 84; inde, omissis p. 627, 85—628, 
14, sq. p. 631, 17—636, 65; deinde p. 628, 15—631, 16; 605, 65—608, 50; 604, 53—59; 
608, 50—611, 30/35 cum additione; 647, 1 sqq. 
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άνατείνασα τ ή ν α π ό τ ώ ν 'Ρωμαίων έγχείρησιν επέμενεν. έπεί δέ (5>αθύ-
μως είχον 'Ρωμαίοι προς τ ή ν της μάχης π ρ ω τ ο ύ ρ γ η σ ι ν , κατά μεν 
δράκοντα φ λ ο γ ω π ό ν όλκοΐς λορδούμενοι στρατευμάτων και φολίσιν 
έπιφρίσσοντες ό π λ ω ν καί ώς εις χάσμα διανοιγόμενοι στόματος ταϊς 

40 έκατέρων τ ω ν κεράτων άναπτύξεσι , ττρός δέ τάς έπελάσεις άτονώτερον 
έχοντες καί νωθέστερον, ώς ά π ό ένός συνθήματος ούτοι τ ά ξυστά ά π -
ευθύναντες καί κατά ( τ ό σύνηθες άλαλάξαντες, αύτοΟ δή τ ο υ Έ ρ ρ ή 
τ ω ν άλλων προεκθορόντος καί διά μέσων τ ω ν τάξεων τον ι π π ο ν έλά-
σαντος, διασκεδάζουσι 'Ρωμαίους καί σφισιν επικείμενοι φεύγουσι 

45 φόνου π ά ρ ε ρ γ ο ν πλείστους εθεντο, οία τ ω ν ί π π έ ω ν 'Ρωμαίων καί 
προς τ ή ν π ρ ώ τ η ν έμπτωσιν τ ω ν Λατίνων καί την τ ω ν δοράτων ά γ κ ώ -
νισιν δλοις ά π ο δ ρ ά ν τ ω ν ρυτήρσι καί τάς πεζικός τάξεις παρεικότων είς 
κεράϊσιν τοις άντιμάχοις καί προνομήν. 

Καί τήδε μεν τ ά κ α τ ' Ά σ ί α ν έφέρετο· τ ά δέ θ ε τ τ α λ ά Τέμπη εκπε-
50 ριελθών μαρκέσιος ύφ ' ήγεμόσι 'Ρωμαίοις ήγε διά ταχέων έν τοις μή 

όρειαίοις τ ή ν δύναμιν, ώστε καί έλαθε τ ά πεδ ινά τ ω ν Ααρισσαίων 
κατέχων τούς τα ΐς ακραις έφεστώτας 'Ρωμαίους καί τάς ύπερβολάς 
τηρουντας επιμελώς, αϊ τον μεν Πηνειό ν π ο τ α μ ό ν ές τ ό στενότατο ν 
π ά ν τ η ξυνάγουσιν, ώς καί καχλάζειν έν πολλοίς επί μέγα τ ό ρόθιον 

55 καί τάς δχθας τ η τ ω ν κ τ ύ π ω ν άντιπέμψει σννεπηχεϊν, περί δέ τάς τ ω ν 
ορών ύποβάσεις μίαν ά τ ρ α π ό ν παρανο ίγουσι , συνεπτυγμένην καί 
τ α ύ τ η ν καί χ α λ ε π ή ν τοις βαδίζουσιν, ώστε π η μηδ ' έπί τεσσάρων 
α σ π ί δ ω ν αυτήν άναπτύσσεσθαι , ύ π ό π ε τ ρ ώ ν λ ισσάδων καί π ο ταμ ίο υ 
ρεύματος ές τ ό π ά ν τ η συνιοϋσαν στενόπορον. έκ δέ Λαρίσσης αρας 

60 προυχώρε ι τοις έμπροσθεν, μηδενός ές χείρας α ϋ τ ώ προσιέναι θαρρεϊν 

49 τά δέ etc. : Thessalia atque Graecia intra menses Oct. a. 1204 et Apr. a. 1205 a 
Latinis subactae sunt 

47 όλοις . . . ρυτήρσι: cf. p. 13, 29 

V P = a, MDF = b, LO 

36 έττεί : ώς V 
38 λορδούμενοι: σννδούμενοι V 41 Ικ συνθήματος V: άπό ξυνθ. Ρ 42 δή: 
δέ V 43 μέσον Μ 46 άγκώνισιν: άκόντισιν D m s 49 περιελθώνΥΝ 52 
ϋφεστώτας F 56 υπερβάσεις V διανοίγουσι Υ 58 άνοπττύεσθαι Ο 60 
sis F Bekk 

36 άνατείνασα Dp°: τείνασα b έπέμενεν DS: εμενεν b 37 τη; μάχης: τοΰ 
πολέμου b 41 άφ' âvôç (άφ' ένός Μρ<=) συνθήματος b 42 κατά om. b 

53—59 αϊ —στενόπορον post Τέμπεσιν (ρ. 608, 50)hab. LO 53 at τόν μέν: & τόν 
LO ös νυν Σαλαβρίας ώνόμασται post ποταμόν add. LO ές τό πάντη στενό-
τατον LO 54 έπί μέγα: ές ότι μέγα LO 55 κτύπων: ψόφων LO 56 παρα-
νοίγουσιν άτραπον LO 59 παντελώς LO (59—64 έκ — Φχετο non hab. LO, cf. 
ad p. 631,16) 
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έχοντος, όψέ δέ και μόλις περί τάς Θερμοπύλας λόχον ό Σγουρός Λέων 
ύποκαθίσας, μηδέυ δέ τι καί δράσας γενναΐον, αλλά και προς μόνην την 
των ίππέωυ Λατίνων όψιν άλλο|φρονήσας φυγάς εκείθεν ες τον Άκρο-
κόρινθον ωχετο. 

Ό δέ Σγουρός ούτος έκ τοΰ Ναυπλίου γεγενημένος χρόνον μεν τινα 65 
των εκ τοϋ γένους βία μάλλον ήπερ πειθοΐ κατίσχυε, πατρωόν τι μέτρον 
άναπληρών καί χειρίζων ουχ αιμάτων καθαρεϋον κληρούχημα· αεί δέ 
τω των πραγμάτων άνωμάλω έπιδιδούς καί τοις ατασιώδεσι καιροϊς 
οίδαινόμενος μέγας εκ μικρού πρόεισιν, ώς οΐ χείμαρροι τοις όμβροις καί 
τοις βιαίοις τά κύματα πνεύμασι. τό γάρ ίππόβοτον "Αργός ύπο- 70 
νοθεύσας καί επί τώδε την Κόρινθον ληϊσάμενος καί προϊών άεΐ τοις 
ληστεύμασιν είτα και ταϊς 'Αθήναις αύταϊς προσήραξε μετά πολεμικών 
νεών καί τον Ίσθμόν διελθόντος στρατεύματος, ελπίσι θαλπόμενος ώς 
εύμαρώς κρατήσει της ακροπόλεως ή γούν ελεπόλεις επιστήσας ώς 
άπόλεμον θροήσει τό ένδον άπομαχόμενον. ή ν δ ' άναπεμπάζων φρεσί 75 
καί εΐκαίως διανοούμενος τά μη πέρας δλως δεξόμενα. 

Ό γάρ άρχιποίμην 'Αθηνών Μιχαήλ (κασίγνητος ούτος εμός, ναι 
εμός· έγκαλλωπίζομαι γάρ τ ή όμογνιότητι καί χαίρω καθ' αίμα τω 
άνδρί συναπτόμενος, εϊ καί της αρετής καί τοϋ λόγου κατά διάμετρον 
έκδιίσταμαι) τό οΐκεϊον λάχος όρών τών αύτοϋ βουλών καί εύχών 80 
έξεχόμενον, έπεί παρεμβαλόντα θεάσαιτο τον Σγουρόν, εγνω μετιέναι 
τούτον θεοφιλώς, εϊ πως εκείθεν άποστήσαι δυνήσεται μηδ' άλλως άσυ-
νήθως έχοντα | προς αυτόν, ες δέ λόγους έληλυθότα πολλάκις, καί δή ώς εξ 

65 Leo Sgurus a. 1198 patrem successerat 70 "Αργός ύπονοθεύσας : a. 1202 
71 Κόρινθον ληϊσάμενος: a. 1203 72 είτα: a. 1204 aestate 

66—67 πστρφον — άναπληρών: cf. Mat. 23, 32 70 ίππόβοτον "Apyos: Horn. 
Β 287; al. 

V P = a, MD F = b, LO 

61—62 περί τάς θερμ. ό Σγουρός Λέων λόχους ϋποκαθίσας V 62 μηδέν τι δράσας Μ 
63 Ιππέων om. D όψιν Λατίνων V τό Άκροκόρινθον D 65 χρόνον μέν τινα 
om. D a c : χρόνου μέν F 67 χειρίζον V P P ° F 70 ύπονωθεσόνΜ 72 προσήρραξε 
PLO : προσέρραξε M D F 73 τόν om. Ο τοϋ στρατεύματος VMO : τώ στρατεΟματι 
Ν έλπίδι Μ 74 στήσας V 80 βουλών : βελών V 83 èξ om. Ο 

65 του om. b, sed suppl. D s 73 νηών b Bekk 75 άπόλεμον: άπόμαχον b 
77 Μιχαήλ: Μιχαήλ Ό Χωνιάτης (-ειάτης DP») b Bekk 

65 — 611,30 ó — προσβάλλουσιν post p. 631,16 hab. LO 65—67 ό — άναπληρών : 
ήν δέ τις καί τρίτος TOÎS έσπερίοις άνθαμιλλώμενο5 εθνεσιν, έκ τοΰ (τοϋ : ras. L) Ναυπλίου 
μέν όρμώμενο5 καί χρόνον μέν τίνα τών έκ του γένους Ναυπλίων βία μάλλον ήπερ πειθοΐ 
κατισχύων LO 67 άεΐ : Ισύστερον LO 68 τώ . . . άνωμάλω : ταϊ5 . . . άνωμαλίαΐ5 
LO 69 οίδαινόμενο5 — πρόεισιν: μέγας έκ μικρού φανείς LO 74 εύμαρώ5: 
άμαχεί καί εύμαρώς LO 75 άπομαχόμενον : μαχόμενον LO 82 τά πρώτα post 
τούτον add. LO 
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ύπερδεξίων της πόλεως τοξεύει παραινέσεων βέλεμνα καΐ τη ποιμαν-
85 τική σφενδόνη ακροβολίζεται διαφιείς θεόπλοκα ρήματα, εστί δ' δπη 

καί ώς εξ έλεπόλεων των πνευματικών απειλών πειράται κατασείειν τό 
εκείνου φρόνημα, μή δείν λέγων άπό Χρίστου καλούμενον καί 'Ρωμαίοις 
συνεξεταζόμενον δια μάχης 'Ρωμαίοις χωρεί ν, ει μή πιστοϋται μόνο is 
χείλεσι τον Χριστώνυμον, ώς έσθήτι καί γλώττη τον 'Ρωμαίοις όμό-

90 φωνον, τη δέ καρδία πόρρω πλάζοιτο τών καλουμένων άπό Χρίστου, 
τί δέ καί έχων ΆΘηναίοις έπεγκαλεΐν τη 'Αττική έπεστράτευσε ; τοις μέν 
γάρ γείτοσιν Άργείοις είχεν αν τι καί έπάγειν ώς όμόροις αΐτίαμα, 
ποιούν άνεύθυνον όπωσδή τήν της έκείνων καταδρομήν, ώς άρα καί 
ΚορινΘίοις προσήψεν εναγχος έγκλημα τάς του άρχιποίμενος Κορίνθου 

95 κατ' αύτοϋ πολλάκις έπιβουλάς, οπόθεν καί τό Ναύπλιον στρατιάν 
ι 'Ρωμαίων έπιδραμοϋσαν έώρακε καί νήας ές αυτό καταπλευσάσας 

πολεμικός· 'Αθηναίοι δέ καί αυτός, ώσπερ τοπικώς άφεστήκασιν, 
ούτω καί του εχειν πράγματα καί κατ' άλλήλων χωρεϊν φιλονείκως 
π λ ε ί σ τ ο ν διείργονται. τά δέ προς τον ιερέα της πόλεως ούδέν δτι μή τά 

5 πάντα θεοφιλή καί πνευματικά, εϊ γε ό μέν πατέρα καί ποιμένα τούτον 
όνομάζειν ουκ άπηνήνατο καί τά της αύτοϋ γλώττης φήματα όσα καί 
γλυκύ μελίκηρον ώρεκτία διά | παντός δρέπεσθαι, ó δέ παισί τοις κατά 
πνεύμα τον Σγουρόν ένέγραφε. 

ΤοιοΤσδε χρώμενος όπλοις έκεΐθεν παρητείτο τον άνδρα μεταχωρεΐν. 
ίο ó δέ τό δύνασθαι βιάζεσθαι πρόφασιν άπαρακάλυπτον προβαλλόμενος 

καί τόν καιρόν ένάγων όρδν παντί τό προς Ισχύος δρδν ύποβάλλοντα 
ώς οία της τών πόλεων πασών κορωνίδος τά τών όλων πασχούσης 
χείριστα, ετι δέ καί τινα νεανίαν έκδοθήναί oi πρός θάνατον πολύς 

88—90 εί — Χρίστου: alludit ad. Is. 2 9 , 1 3 ; Mat. 1 5 , 8 

VP = a, MDF = b, LO 

84 ποιμαντική : πνευματική V 85 άφιείς V 86 πνευματικών : πατρικών 
Bekk 89 τόν pr. : τό Y P D Bekk τόν alt. om. V 93 της cum b om. 
Ρ Bekk έκείνων: etç έκείνους M 95 τήν (στρατιάν) L a c 2 άφεστήκατε O 
3 δή post ούτω add. L s καί alt. om. O 4 διείργεσόε Ο άρχιερέα Dp« 5 
εί δέ V 7 γλυκυμελίκηρον V 9 καί τοιοϊσδε Ρ Bekk 10 άπαρακάλυπτον: 
άπαραίτητον καί άπαρακάλυπτον Bekk 12 πασχούαη; D s : λαχούσης D F 13 
δέ om. Ρ 1 0 

93 της om. b 4 πλείστον: πλείστον όσον b Bekk 6 ούκ: ουδέποτε b Bekk 
7 ώρεκτία: βλίττειν ώρεκτία καί (καί om. Bekk) b Bekk 13 δέ D s : om. b LO 

91—7: τί δέ, φησί, καί 
έχων . . . . έπεστράτευσαζ ; . . . είχες . . . έκείνων χώρας (χώρας om. L a c ) καταδρομήν 
. . . προσήψας έγκλημα πρότριτα. . . κατά σοΰ πολλάκις ώς διετείνου έπι-
βουλάς φιλονείκως χωρεϊν τόν Ιερέα έμέ (έμέ: ras. L) εϊ γε σύ 
μέν . . . όνομάζειν άπηνήνω ουδέποτε . . . ώρεκτίας LO 8 τόν Σγουρόν om. LO 
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ένέκειτο έκζητών, δυ άλλος μέν καί μή αίτησαμένω μετά περιχαρείας 
προύδωκεν άν, σπέρμα άνομου κρίνων ώς πολλοίς παραίτιον άπωλείας 15 
καί παν δ τι χείριστον κατά της έαυτοϋ πατρίδος καί χειρί καί γνώμη 
διοπτραξάμενον · δ δε τον λαμπρδν διώκτη ν της ένεγκούσης καί της 
κατά πμεϋμα τιθηυοϋ εκκλησίας υβριστή ν καί έπίβουλον καί τήν χείρα 
κατ' αύτοΰ πολλάκις δπλίσαντα τοις φιλουμένοις εύαγγελικώς εγγρά-
φων καί περιέπων ώς πρόσφυγα τόν Σγουρόν παρεβλέπετο. 20 

Ώς δ' ούκ είχε καί πείθειν ταΐς σοφαΐς ταύταις ύποθημοσύναις έκεϊ-
νον τόν θηριώνυμον, μδλλον μέν ούυ καί κατ' ασπίδα κωφεύουσαν 
έκοντί τά ώτα προς ταύτας έώρα βύοντα καί βέλη παντοδαπά τοις 
έπί της ακροπόλεως άφιέντα, κατά του άνοσίου καί αίτιου των φυο-
μένων κακών άπαν άποτρόπαιον τραπέσθαι θεόν ίλασάμενος των 25 
τειχών άνωθεν κάκεΐνος άνθίστησι μηχανήματα καί τοις τείχεσιν έφ-
ίστησι τό βάλλειν έκ | χειρός δυνάμενον. 

Καί τί γάρ ουκ αν διεπεπράχει τών πολεμίων είς άποσόβησιν άυήρ 
ήκων διά πάσης σοφίας καί παντοίαν μάθησιν λογικήν ώς ουδέ μίαν 
έτερος έπιών, δσαι τε Θυραΐαι καί δσαι ήμέτεραι; εί δ ' ήβούλετο, είχεν 30 
άν καί πυρ ϋσειν έπ' άτασβάλους ή σφήκας έπαφεϊναι τω στρατοπέδω, 
είτε τι έτερον έκείνοις δλέθριον αίτήσασθαι θεόθεν καί λήψεσθαι· ουδέ 
γάρ αν τό θείον έβράδυνεν, εί χείρες ΰψώθησαν έκεΐναι, εί χείλη διήρ-
θησαν έκεΐνα προς θεοϋ έπίκλησιν. άπήγε δ' αυτόν του τοιούτον τι 
δλως διανοήσασθαί τε καί διαπράξασθαι δ καί τούς υιούς τής βροντής 35 
έπισχών του πυρ Οψόθεν κατενεγκειν έν τω ειπείν ,,οΰκ οΐδατε ποίου 
έστέ πνεύματος." 

17—18 τής — έκκλησίας : quoad sensum cf. 1 Co. 4,15 19 εύαγγελικώς : cf. Mat. 5,44 
22—23 κατ' — βύοντα: cf. Ps. 67, 5 31 πυρ ύσειν: cf. 4 Regn. 1, 9—14; Luc. 
9, 54 σφήκας έπαφεϊναι : cf. Exod. 23, 28 32 αίτήσασθαι — λήψεσθαι : cf. Joh. 
16,24 32—33 ούδέ — έβράδυνεν : cf. Is. 46,13; al. 35—37 ó — πνεύματος : 
cf. Luc. 9, 64 sq. 35 τούς — βροντή;: cf. Mar. 3, 17 

VP = a, MD F = b, LO 

14 έκζητών om. M άλλως VM καί om. V 15 δνομον: δδι-
κον καί δνομον Bekk άνόμων V 18 έπίβουλόν τε καί ύβριστήν Μ τήν : τόν V 
23 τά ώτα om. Μ έώρα πρός ταύτας D F toîs: κατά τών V 27 δυνάμεως 
VP 28 διαπεπράχει Bekk 29 οϋδεμίαν Bekk 30 θυρήαι Ο 31 πυρ 
£ύσειν V: πυρ οίσειν L 32 εϊτε: εί δέ F 33 τό θείον om. Μ εί alt. : καί V: ή 
Bekk 34—35 άπήγε δ* αύτοΟ τοιούτον δλως διανοήσασθαί V 35 διανοήσαι Bekk 
καί alt. om. Bekk 

16 τής "Αττικής post πατρίδος add. b Bekk 19 ώττλικότα b 21 δ' D s : δέ b 
34 έπικάλεσιν b 34—35 του δλως διανοήσασθαί τι τοιούτον καί διαπράξασθαι b LO 

14 έξ 'Αθηνών τό γένος ελκοντα post έκζητών add. LO 15 ώς — άπωλείας: ώς καί 
πολλοίς τών 'Αθηναίων άπωλείας φανέντα αίτιον LO 23 έκοντί — βύοντα: έώρα 
τά ώτα βύοντα έκοντί πρός τά έκείνω (παρ' έκείνου L) ύποψαλλόμενα LO τοϊς: κα-
τά τών LO 31 τω στρατοπέδω : τοϊς πολεμίοις LO 33 έπεβράδυνεν LO 36 
άνωθεν LO 
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TTpòs ouv τοιούτου αντίμαχου, ούτω μέν ιδριν τών τακτικών, ούτω 
δέ τον λόγου πολύν, ούτω δέ τήν άρετήν άπαράμιλλον, ό άυτίπαλος 

40 Σγουρός άπειπών, καί γυούς ώς είκή τα!ς της ακροπόλεως ραχίαις 
διακυρίττεται, τον θυμόν έκριπίζει κατά της πόλεως, ής ουκ εσχε χειρώ-
σασθαι τήυ άκρόπολιυ, καί δή τοις οίκοπέδοις ενίησι πΟρ καί προ-
υομεύει τώυ ζώωυ τά εις ζεύγλην καί δίαιταν επιτήδεια, καί μεθ' ημέρας 
εκείθεν άπαναστάς ταϊς Θήβαις προσβάλει ταΐς έπταπύλοις. καί 

45 ταύτας ώς εξ εφόδου παραστησάμευος επιτείνει προς τά πρόσω τό 
πρόβυμον. 

Ούκοϋν Θερμοπύλας διιών καί την Οΐτην ύποκαταβάς είς Λάρισσαν 
εξεισι και τ ω βασιλεϊ Άλεξίω συγγίνεται· (ούτος γάρ των τοΰ βορρδ 
πλευρών κατασυρείς καί της έν πόλεσιν άρχούσης εκσφαιρισθείς τοις | 

50 θετταλοϊς παρέβαλε Τέμπεσιν), επί δέ και της εκείνου θυγατρός Ευδο-
κίας εΰνέτης γίνεται, αύτη δέ Στεφάυω συυαφθεϊσα πρότερον τ ω 
άρχηγοϋντι τών Τριβαλλών παρά μέν εκείνου έμβριθώς αποπέμπεται, 
το δέ Βυζάντιου κατειληφυϊα εϊς γυναίκα άγεται ύστερον μετά τήυ 
δλωσιυ της πόλεως καί την εκ ταύτης άττονόστησιν Άλεξίω τ ω Δούκα, 

55 δς επωυομάζετο Μούρτζουφλος και τά σκήπτρα 'Ρωμαίων λοΐσθος 
έυεχειρίσατο. πλήυ ούδ' ούτος ό Δούκας εως γήρως καί πρεσβείου τή 
Ευδοκία συυφκησευ· ό γαρ ταύτης πατήρ 'Αλέξιος, ούκ οίδ1 δ τι παθώυ, 
σύυ δόλω του άνδρα συνείληφε και κακώς ες τάς κόρας διέθετο, πλάνης 
πλάυητα μισώυ κομιδή καί φυγάς βασιλείας τ ω άποπεσόυτι ταύτης 

60 άυτικαθήμενος. 
Μετ' ού πολύν δέ τίνα χρόνον τής πηρώσεως είς χείρας έμπεσών 

τών Λατίνων ό Δούκας ές τό Βυζάντιον άνακομίζεται καί ύπό δίκηυ 
άχθείς ώς του έαυτοΟ κύριον καί βασιλέα συνειληφώς καί του ζήν εξ-

58 συνείληφε: a. 1204 aestate 61 μετ' — χρόνον: fine mens. Nov. a. 1204 

V P = a, M D F = b, LO 

40 ώς om. M 41 διακηρύττεται MD είχε Y 46 πρό-
θυμον: πρόσωπον V 47 ύπερκαταβάς Bekk 48 γάρ: έκ Μ: γάρ êK D F 49 
παρασυρείς F 50 Τέμπεσιν: τέμεσιν Ο 55 τών 'Ρωμαίων Ρ Bekk λοί-
σθιον Μ 56 icos: έπΐ V 62 els Ρ Bekk 

50 παρενέβαλε b LO 55 έπωνόμαστο b 61 χρόνον της πηρώσεως: του 
πηρωθήναι (πληρωθήναι Μ) χρόνον b 62 ούτοσΐ post Δούκας add. b τό om. b 

45 παραστησάμενος : κακώς διαθέμένος LO 50 Τέμπεσιν : hie add. S — στενόπορον, 
cf. ρ. 604,53—59, et proseq. έπΐ δέ καί της του βασιλέως 'Αλεξίου θυγατρός Ευδοκίας 
εύνέτης γίνεται ό αυτός, αύτη δέ Στεφάνη γαμηθεϊσα πρότερον τω τών Τριβαλλών 
άρχηγω παρά μέν έκείνου έμβριθώς άποπέμπεται άδικηθέντος εις την εύνήν, τό δέ LO 
54 έκ ταύτης : Ικεϊθεν LO 55 έπεκέκλητο LO 56 ένεκεχείριστο LO 58τόνδνδρα 
μετελθών κακώς είς . . . διέθετο LO 60 άντικαθήμένος: άπεχθανόμενος LO 61 
βραχύς ό Ιν μέσω καιρός, καί είς χείρας έμπεσών τών Λατίνων ό Δούκας ούτος μετά 
τήν πήρωσιν ές Βυζάντιον άνακομίζεται LO 
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a y a y ώ υ δι' άγχόνης άπελογήσατο μέν προδότη υ της πατρίδος έκεΐνον 
όφθηναι καί άξίως τά εΙκότα παθεΐν, μή μόνω δέ οί ταϋτα διαπραχθήναι, 65 
αλλά καί τοις άλλοις, δσοι κατ' οίκείωσιν καί γένος εκεί veo συυήτττοντο. 
οί δέ μή προσσχόντες οίς εΐρηκεν, ούτε μην οίς έτι ώδινεν είπεΐν τάς 
άκοάς όποσονοϋν ύττοσχόυτες καταψηφίζονται θάνατον του ανδρός 
καινότροπόν τε και βιαιότατον. είς γαρ τόν έν τ ω Ταΰρω ίστάμενον 
ύψιτενή κίονα τούτον άνενεγκόντες βάλλουσιν εκείθεν κάτω· ό δέ επί 70 
πόδας μέχρι | τινός κατιών, είτα ανατραπείς κατωκάρα καί μετά βραχύ 
καταρραγείς δόχμιος έξέρρηξεν οικτρότατα την ψυχήν. 

Trj γοϋν Ευδοκία συναφθείς ό Σγουρός του μαρκεσίου τη 'Ελλάδι 
προσάγοντος αυτός, ώς μικρω πρόσθεν είρήκειν, τό έν θερμοπύλαις 
έτήρει τέναγος καί τό έπικρεμάμενον ταύταις σκιόεν όρος καί ύψικό- 75 
ρυμβον καί τδλλ', όπισα τήν 'Ελλάδα δυσπρόσοδον τίθησιν. άλλα καί 
ούτω κατά πδσαν εύμάρειαν οί έκεΐσε τ ω μαρκεσίω ύπέκυπτον άγεννεΐ 
καί καταβεβλημένη φρονήματι καί προσχωρεϊν άεί πως έγνωκότι τοις 
κρείττοσι, καί ταϋτα μή στρατιάν άγοντι μυριάνθρωπον, μηδέ συμ-
βαίνουσαν ταϊς γνώμαις, άλλ' άσύμφωνον έν πλείστοις ώς έκ πόλεων 80 
ήλισμένην πολλών, έλάσας δέ κάπί τήν Βοιωτίαν αυτήν, ώς ουδέ τις 
έπανήκων οίκαδε χρόνιος, υπό των Καδμείων άσμένως προσδέχεται. 
προϊών δέ κρατεί καί της 'Αττικής καί τή άκροπόλει φρουράν έγκαθ-
ίστησιν. είχε δέ ό προεδρεύων ίερατικώς της πόλεως, ώσπερ Σγουρόν 
πρότερον, ούτω καί τότε μαρκέσιον άποπέμψασθαι · μή είναι δέ δοκι- 85 
μάζων καιρόν αντιστάσεως, οϊα της των πόλεων βασιλίδος άλούσης, 
της δ' έσπερίου καί έώας υπό 'Ρωμαίους λήξεως τήν σκιάν ΰπιούσης 

74 είρήκειν : ρ. 604, 60—605, 64 

VP = a, MDF = b, LO 

64 έκεΐνον προδότην της πατρίδος Bekk 66 καί γένος om. V 69 τω om. V K L 
70 δ ' Bekk 72 διέρρηξεν Bekk 79 μυριάριθμον Ρ Bekk 84 τόν Σγουρόν 
DF 85 καί τότε ούτω Da c F καί om. Ο τότε om. L a c τόν μαρκέσιον F 
86 πόλεων : όλων Ρ Bekk : πόλεως O 87 ύπό 'Ρωμαίους om. V 

65 μή μόνφ δέ: καί μή μόνω b 81 πολλών ήλισμένην b 84 δέ: μέν γαρ b 
87 λήξεως: πάσης λήξεως b 

65 μηδ' αΰτω μόνω ταϋτα διανοηθήναί τε καί πραχθήναι LO 73 γοϋν: δ ' LO 
73—74 τοΰ μαρκεσίου . . . προσάγοντος: των Λατίνων . . . προσαγόντων LO 7 4 — 
75 αυτός — είρήκειν om. et proseq. τό έν θερμοπύλαις αυτός έτήρει τέναγος καί τό 
ταύταις έπικρεμάμενον σκιόεν όρος LO 77 εύμάρειαν : εύπέτειαν LO τω μαρκεσίω : 
τοις Λατίνοις LO 79—81 καί — πολλών om. LO 81—83 έλάσαντες (έλασάντων 
L) δέ οί (των L) έξ εσπέρας στρατοί (στρ. om. L) κάπί (κάπί om. Ο) τήν Βοιωτίαν . . . 
δέχονται, προϊόντες δέ κρατοΟσι καί (καί om. L) της 'Αττικής καί φρουράν έγκαθιστώσι 
τή Άκροπόλει LO 84 ό έμός λέγω κασίγνητος post πόλεως add. LO 87 καί 
ante τήν add. Lp° Ο ΰπιούσης: ΰποπτησσούσης LO 

39 van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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του Λατινικού δόρατος, άναιμωτΐ του έρύματος ύπεξίσταται. έπΐ 
πδσιν ούδ' Εύβοια γενναΐον βλέπει τι καΐ έλεύθερον, άλλα καί αύτη 
χείρα προτείνει καί | του παλιρροθίου πορθμού ταχύτερον μεθαρμόζεται 
καί ύποστρώννυσι τήν διαβάθραν ευροωτέρω του Εύρίπου στρατεύματι 
καί φρούριον όρςί δομηθέν έπ* αύτφ γε δή τ φ πορθμφ καί στρατιάν 
ίζάνουσαν ενδοθεν πρός τό άνάρρουν άναστοιβάζουσαν δήπου τά των 
Εύβοέων άγχίστροφα διαβούλια καί τό της γνώμη? παλίμβολον έπι-
σχήσουσαν. 

'Αλλά τί; προφθάνει μου τον λόγου τό βάρβαρον καί του πτερού 
της Ιστορίας ταχυπετέστερον φέρεται καί ούδέ πη ώςάντίξουν έπέχεται. 
ή μέν γάρ §τι προνομεϋον αύτό τάς Θήβας καί χειρούμενον 'Αθήνας, 
της δ' Ευβοίας έπιβαϊνον διέξεισι· τό δέ, ώς μή πεζαίτερον δν, άλλά 
πτηνόν καί άέριον, ύπερπτάν τήν ίστορίαν χωρεί πρός Μσθμόν, τρο-
πουται τό πρό Ίσθμοϋ προσεδρεϋον ' Ρωμαϊκόν, πρόεισιν είς πόλιν 
πρός Ίσθμω κειμένη ν καί πάλαι άφνειόν τήν Κόρινθον, μεθίσταται προς 
"Αργός, περιπαπταίνει τούς Λάκωνας, ες Άχαίαν ΙνΘεν προσβάλλει, 
έκ τούδε τήν Μεθώνην μετέρχεται καί όρμςχ πρός Πύλον τήν πατρίδα 
Νέστορος, οΐμαι δ' ώς 'Αλφειω επιστάν άρύσεται του Ρείθρου καί 
λούσεται καί μνήμην λήψεται παλαιού χαρίεντος διηγήματος* καί 
μαθόν τόν ποταμόν τω της ΆρεΘούσης ύγραινόμενον 2ρωτι, Σικελικής 
πηγής καί παΐδας Ιταλών ποτιζούσης, δέδια μή καί αύτό τυραννήσαν 
τό ύδωρ γράψη καθ' υγρών καί δι' 'Αλφειού τοις έκ του γένους έκεΐσε 
διασαφήσειε τά καθ' 'Ελλήνων άνδραγαθήματα. | 

Άλλ' ώ "Ελλην ποταμέ 'Αλφειέ, ^ευμα ρέον δι' άλμης πότιμον, 
ξενίζον άκουσμα, έμπύρευμα έρωτος, μή δή τά 'Ελλήνια δυσπραγήματα 

88 ύπεξίσταται: a. 1205 vere 

90—95 τοΰ — έτπσχήσουσαν. cf. ρ. 427, 37 9—10 πατρίδα Νέστορος: cf. 
Horn. A 252; al. 11 παλαιού . . . διηγήματος: cf. Paus. 5, 7, 2 (7, 23, 2; 8, 54, 3) 
14 γράψη καθ' ύγρών: cf. p. 221, 46 

VP = a, MDF - b, LO 

89 πδσι δ ' Bekk 91 γρ. ύποστρωννύονσι Dm« εύρροωτέραν τώ Μ στρα-
τεύματος V 92 καί στρατιάν : spat. ca. 20 litt. M 93 δήπουθεν Bekk 94 
Εύβοίων F 1 των λόγων Bekk τόν βάρβαρον F 2 καί : καί ώς V 
ττη: ΤΓΟΙ Bekk 3 ή: τό Μ 4 ώς: καί V 5 χωρεί: γρ. χαλδ D» τοΰ 
Ίσβμού V 9 έκ: έκ δέ V Πύλον: πόλιν MD: πύλην FLO 10 άρρύσεται 
codd. exc. V 11 μνήμα Ο παλ. καί χαρ. Ο 14 γράψεις DP°: γράψει 
Bekk δια V 

93 άναστοιβάσουσαν (-ήσουσαν D) b Bekk 2 καί — έπέχεται om. b 15 
διασαφήσεις D s: διατρανώσω (-σει MD) b 

92—95 καί pr. — έπισχήσουσαν om. LO 4 διέξεισι : διορςί Lac Ο : όρφ LP» 8 
είς LO 10 'Αλφειω: καί τω 'Αλφειω (άφν. O) LO 
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τοις έν Σικελία βαρβάροις διατρανώσειας, μηδ' εκπυστα θείης όσα οΐ 
έκ σφών έπιστρατεύσαντες "Ελλησι καθ' 'Ελλήνων έμεγαλούργησαν, 
ίνα μή χοροί σ τ ώ σ ι καί παιάνες φσθώσι καΐ πλείους κατάρωσιν οί 
διάφοροι, β ρ α χ ύ τι έπίμεινον· άλλοττρόσαλλος ή μάχη, π ε τ τ ε υ τ ά τ ά 
άνθρώπινα, καί νίκη έπαμείβεται άνδρας, ούδ* 'Αλεξάνδρω φασί τ ά 
έττΐ ττδσιν άπρόσκοπα, ο ύ δ ' άδιάπτωτος ή τ ύ χ η π α ρ ά π α ν τ ο υ Καί-
σαρος. val πρός αύτής της 'Αρεθούσης καί τ ω ν άνεπάφων άλμης φιλοτή-
τ ω ν καί τ ο υ έρωτόεντος νάματος, άλλ* είεν. 

Ό δέ δή Σγουρός έπΐ τούτοις ήπορηκώς καί τ ό "Αργός όρων έχο-
με νο ν καί τάς περιοικίδας πόλεις συνειλημμέναις ώς ές άντρον λάσιος 
θήρ ή ώς δφις έρπυστής ές χειάν συσττειρδται τ ό ν 'Ακροκόρινθον ό δέ 
έστιν ή της πάλαι πόλεως Κορίνθου άκρόπολις, έ π ' άνάντους όρους 
κειμένη καί δυσάλωτος τοϊς προσβάλλουσιν. άποκρουσθείς τοίνυν τ ο υ 
'Ακροκορίνθου μαρκέσιος, άλλά μηδέ τ ή ν ές τ ό Ναύπλιον πάροδον 
pçcSiav θεώμενος δια τήν τ ω ν έρυμάτων έχυρότητα καί τ η ν τ ω ν ά π ο -
μαχομένων Ισχυρότητα, χρονοτριβεΐν έφ' έκατέροις προτίθησιν, ές δέ 
τ ό ν Άκροκόρινθον καί φρούριον άντίθετον άνίστησιν ή μάλιστα έπίμα-
χος ό χώρος α ύ τ ω κατεφαίνετο. | 

21 άλλοπρόσαλλος ή μάχη: cf. Horn. E 831 et 889 21—22 πεττευτά τά άνθρώττινα : 
cf. p. 179, 47 22 νίκη — άνδρα;: cf. Horn. Ζ 339 22—23 ούδ' — άπρόσκοπα: 
cf. Nie. Or. 41, 19 23 ή — Καίσαρος : etiam Caesaris fortuna exemplairs putabatur 

V P = a, M D F = b, LO 

18 μή M 20 πλείω D8 21 έπίμεινον: (έπ)ά(μεινον) P» e : έπάμυνον D s 22 ή 
νίκη V 'Αλεξάνδρου V φησί F : om. Ο 24 καί om. Ρ Bekk 28 ή ώς: 
καί V όφις καί έρπ. M είς Bekk συσπείρεται F 6 : ή F 29 ή om. 
Μ Κ όρους om. LO 31 είς Bekk 33 όχυρότητα MDN 34—35 ό χώ-
pos έπίμαχος Ρ Bekk 35 αΰτω om. Ρ Bekk 

18 διατρανώσειας D 8 : διακηρυκεύση (-ειας DF) b μή MD8 0 F 

22 καί νίκη δ ' LO 25 άλλ' 
om. LO 26—28 ό δέ δή Σγουρό? (δοτέον γάρ τά κατά τούτον τ ή ίστορίςι) καί έτι 
έπΐ βραχύ ήπορηκώς έπΐ πδσι των Λατίνων κατειληφότων τήν Πελοπόννησον καί τό 
"Αργός όρων έχόμενον καί τάς περιοικίδας πόλεις συνειλημμένας, ώς Ις άντρον λάσιος 
θήρ ό λεοντώνυμος έκεΤνος τόν Άκροκόρινθον είσεισιν LO 30—35 Αποκρουσθείς — 
κατεφαίνετο: έτι γε μήν καί ώς ές χειάν όφις συσπειρδται τό Ναύπλιον · άπηνείςι δέ καί 
μιςί <poví<y χαίρων καί τήν αύτόν γειναμένην υπέβαλε μαστιγώσεσι, καί τόν πρόεδρον 
της Κορίνθου Νικόλαον μνήμην λαβών διαφορών παλαιτέρων καί διενέξεων πρώτα μέν 
του τών όφθαλμών φάους άποστερεϊ, εΤτα καί κάτω βάλλει κατά κρημνών καί τοΰ ζην 
βιαίως έξίστησιν (cf. ρ. 638, 67—61). ώς δέ μετά καιρόν έτεθνήκει, έγκρατείς παρά 
δόξαν Λατίνοι καί του 'Ακροκορίνθου γίνονται, τω τοι καί ή τούτου σύζυγος φαμένη 
χαίρειν ταΐς έκεΐσε διατριβαϊς ές τήν εω διαπλωίζεται. Καί νυν Ιστιν ώς Ιστός έπ' όρους 
καί σημαία έπ! βουνού τό Ναύπλιον παρά τίνος Γαβριήλ, κασιγνήτου τοΰ Σγουρού, 
κατεχόμενον, ώσπερ καί ή κοίλη Λακεδαίμων παρά Χαμαρέτου τινός Λάκωνος (cf. ρ. 
638, 42—43). τά δ ' δλλα πάντα Λατίνοις καί τοϊς τούτων θεσμοίς ύπείκουσι (ύπήκουσι 
Ο) καθ* όρμήν μίαν καί άμαχεί προσρυέντα. Deinde seq. "Ινα δέ μή μακροτέρςί τ ή 
Ιστορία χρώμενοι πολυπλοκωτέρας έντεΟΘεν τάς λύ-ττας κτώμεθα κτλ. vide ρ. 6 4 7 , 1 

39« 
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THv αν ουυ τα 'Ρωμαίων Άσιανά τε καΐ έσπέρια δρια μηδέ τελείου 
έτους παριππευκότος τοις Λατινικοΐς άπαξάπαντα γένεσι δουλοπρεπώς 
ύποκύψαντα (ήδη yàp καΐ ό εις βασιλέα χρισθείς Βαλδουίνος κατά 
Νικαίας καί Γίρούσης τό δόρυ διαγκοινήσασθαι προύθετο), εί μή ye ò 

40 βούλας έθνών άθετών Κύριος καΐ διασκορπίζων έθνη τά τούς πολέμους 
έθέλοντα ύπέλαβεν ήμδς είς τέλος έκλείποντας. ό γάρ δή φυγάς βασιλεύς 
τω μαρκεσίω είς όψιν έλθών άρτου μετρητού καΐ κοτύλης κεράσματος τά 
της βασιλείας άνταλλάττεται σύμβολα και είς χώρον τη τύχη φερώ-
νυμον (Αλμυρός δ' ό χώρος κικλήσκεται) τάς διατριβάς τελέσω ν έκ-

45 πέμπεται συν Ευφροσύνη τη όμευνέτιδι. 
Οί τ φ βασιλεΐ τοίνυν συναποδράντες 'Ρωμαίοι (ήσαν δέ τούτων οΐ 

πλείους έπίσημοι τό γένος καί ούκ άδοξοι τά προς πόλεμον καΐ πατρίδας 
τάς εν Θρφκη πόλεις αύχοϋντες) ήθελον καί ούτοι συνεϊναι τω μαρ-
κεσίω καί τά δυνατά υπουργεί ν ό δέ μή χρείαν φάμενος εχειν 'Ρωμαίων 

50 στρατιωτών, ούτως αύτούς άπεπέμψατο. τω βασιλεΐ δ' έπειτα Βαλ-
δουίνος περί του προσδεχθήναί οί προτείνουσι δέησιν. ώς δ' ήσαν, δ 
φασι, καί πάλιν κενή ν άδοντες, τω 'Ιωάννη προσηεσαν, δς τραφείς έν 
τω Αιμω καί γεννηθείς μικρού πδσαν τήν ύπό 'Ρωμαίους έσπέριον 
έπικράτειαν διέφθειρε καί ήφάνισε πολέμοις άπολικμών, Σκυθικαις 

55 έφόδοις έξερημών καί πολυτρόποις έκτρίβων κακώσεσιν. ό δέ τούτους 
άσμένως προσ| δέχεται· ή ν γάρ τό των Λατίνων άγέρωχον φρόνημα 
ύφορώμενος καί τήν τούτων λόγχην ώς φλογίνην ρομφαίαν ύποβλε-

52 προσήεσαν: initio mens. Febr. a. 1205 

39—40 ó — Κύριο* : cf. Ps. 32, 10 40—41 διασκορπίζων — έθέλοντα: cf. Ps. 67,31 
42—43 άρτου—σύμβολα: cf. Nie. Or. 131, 1—3 52 κενήν φδοντε*: cf. prov. : 
κενήν ψάλλει* Macar. 5,12 57 φλογίνην ^ομφαίαν: Gen. 3 , 2 4 

V P - a, MD F = b, L 
36 âv om. F τ ά : των Ρ Bekk 

37 Λατίνοι* V άπαξάπασι Ρ Bekk 40 έθνών om. Ρ Bekk 41 θέλοντα Bekk 
δή: δή καί M φυγάς om. V 42 etç όψιν τ ω μαρκεσίω Bekk μετρειτού 
Bekk 44 δ ' om. Ρ Bekk 46 συναποδράσαντε* F δέ: δέ καί V 48 
θράκει F συνεϊναι καί ούτοι Ρ Bekk 55 έκθλίβων V 57 ^ομφαίαν om. V 

41 epuyàs βασιλεύς Dp°: βασιλεύς 'Αλέξιο? b 43 ούχ έκών post βασιλεία* add. b 
48 αύχουντες : εχοντες b 56 καί ϋβρίζον post άγέρωχον add. b LO 

36 sqq. post p. 603, 23 hab. L(O) 36—41 ήν ·— έκλείποντα*: τί τό έπΐ τούτοι*; L 
41—45 ό βασιλεύς 'Αλέξιο* τ φ μαρκεσίω μεθ* όρκων εις όψιν έλθών ούτε του γένους καί 
τήξ 'Ρωμαϊκή* άρχή*, ή* έξέπεσεν, άξίω* προσδέχεται. μάλλον μέν οΰν καί τούς πρό* 
αϋτόν όρκου* του μαρκεσίου άθετήσαντο* εί* Λαμπαρδίαν ώ* εΐ* των δορικτήτων άπά-
γεται (cf. 620, 67) L 46—-54 oí τοίνυν τ ω βασιλεΐ Άλεξίω συνεπόμενοι 'Ρωμαίοι, 
έπίσημοι τό γένος οί ιτλείου* δντε* καί ούκ άδοξοι τά ές πόλεμον, έπανίασιν έκεΐθεν τ ω 
μαρκεσίω άκομιστούμενοι καί τ ω Μυσω προσρύονται 'Ιωάννη, δ* τραφεί* έν τ ω Αΐμω 
καί γεννηθείς μικρού πδσαν τήν ύπό 'Ρωμαίους έσπέριον έπικράτειαν τήν μέν ύφ ' έαυτόν 
έποίησε, τήν δέ καί διέφθειρε etc. L 56 δέχεται L 57 καί — ύποβλεπόμενο* om. L 
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irò με vos, εττει καΐ περί φιλίας στείλας πρέσβεις ούχ ώς βασιλεύς φίλοις, 
άλλ' ώς υπηρέτης δεσπόταις προσδιαλέγεσθαι σφίσιν έν τοις πρός 
αυτούς επετάττετο γράμμασιν, ή μήν άπεκδέχεσθαι σφδς κατ' αύτοΟ 6<> 
τά δπλα βαστάζοντας καί κείροντας κατ' εύπέτειαν τήν Μυσίαν, ήν μή 
δέον καρποϋται τοις κυρίοις 'Ρωμαίοις επαναστάς, κάκεΐνον ες τήν 
προτέραν τύχη ν έπανάλύοντας. 

Διαφίησι τοίνυν ές τάς πατρίδας έπανιέναι τούς έπήλυδας αϋτω 
'Ρωμαίους ó 'Ιωάννης καί δρδν δ δύνανται κακόν τούς Λατίνους μετ' 6 5 

εύμεθόδων των εγχειρήσεων, εως τά κατ' αύτούς επί το κρεϊττον έκεϊνος 
διάθηται. έπανεικότες ουν ές τά σφέτερα τάς των Θρακών καί Μακε-
δόνων πόλεις διαφιστώσι, συναιρομένων σφίσι των Βλάχων, πλείστοι 
yoüv εντεύθεν των τάς πόλεις διανειμαμένων Λατίνων ες αυτό ζημι-
ουνται το ζην, oi δέ καί φυγάδες ες Βυζάντιον έπανήκουσιν. αλλά καί οί 7 0 

èv Διδυμοτείχω διαχειρίζονται καί oi έν Όρεστιάδι μετανάσται γί-
νονται. 

Καί τοϋτο τό έργον έλευθεροΐ μέν τήν εω Λατίνων παρά πασαν 
δόκησιν, έπανεικότων είς τον καθ' έσπέραν πόλεμον, έκκρούει ¡ δέ του 
άγαν καί προς βραχύ μετριόφρονας τίθησι τούς κατασχόντας τήν 75 
'Ελλάδα καί τό του Πέλοπος έδαφος. 

Και ίνα καθ' είρμόν τ ω λέγειν δοίημεν όπόσα ένθένδε ξυμβέβηκε, 
'Ρωμαίοι μέν τήν έξ 'Αδριανού τήν κλήσιν λαχοΰσαν καί γε τό Διδυ-
μότειχον κρατυνάμενοι κατά χώραν εμενον, ού μικράν από των Βλάχων 
σύναρσιν εχοντες· ό δέ γε 'Ιωάννης τάς οίκείας τάξεις καί τό εκ Σκυθών 80 
έπίκουρον έπαγόμενος, μηδ' άριθμω σχεδόν ύποπϊπτον, λεληθέναι τά 
πολλά τούς Λατίνους έτίθει δια σπουδής. 

VP = a, MDF = b, LO (O ab 79 κατά) 

61—62 μή δέον: μηδέ V 62 εις Bekk 65 κακόν: κάκεϊ D 67 διάθοιτο 
Bekk έπανηκότες Ρ Bekk 70 καί pr. om. Ρ Bekk cariceli. D ε is M 74 
έττανηκότων Bekk ές DF 75 τίθησι: δείκνυσι V 76 τοΟ om. Ρ Bekk 
78 κρατούντες Ρ Bekk χώρων Ο ού om. DF 

70 ol δέ καί φυγάδες έξ (είς Μ) τό Βυζάντιον έπανήκουσιν b LO 

58—60 έπεί — γράμμασι: έπεί καί πρέσβεις στείλας περί φιλία; καί βασιλέα των Βουλ-
γάρων έαυτόν όνομάσας έπετέτακτο μή ώς βασιλείς φίλοι;, άλλ' ώξ υπηρέτης δεσπόταις 
σφίσιν αύτοίς έν τοις γράμμασι διαλέγεσθαι L 60 σφδς : αύτούς L 61 τήν Μυσίαν 
κατ' εύπέτειαν κείροντας L 64—65 διαφίησι τοίνυν ό 'Ιωάννης τούς αύτφ προσ-
δραμόντας 'Ρωμαίους τάς θρακίας πόλεις περιελθεϊν καί δρδν ό τι δύνανται κακόν τούς 
Λατ. L 65—66 μετ' — έγχειρήσεων om. L 67 μετά Σκυθικών δυνάμεων έξιών 
post διάθηται add. L 67—68 έπανεικότες — Βλάχων om. L 67—68 τάς Θρςαα-
κάς πόλεις L 71 μετανάσται γίνονται : μεταναστεύουσι L 73 μέν om. L 74 ές 
τόν βόρειον πόλεμον L 74—76 έκκρούει — έδαφος om. L 77 όπόσα : όπόσα καί 
δή L 78 πόλιν post λαχοΰσαν add. L s 79 αύτό post. Διδ. add. L 80—82 
ό δέ γε Μυσός 'Ιωάννης τάς οίκείας τάξεις καί ούκ όλίγον έκ Σκυθών έπίκουρον έπαγό-
μενος έξεισι τών τοΰ Αίμου Τεμπών, λεληθέναι τά πολλά τούς Λατίνους διά πλείστου 
τιθέμενος LO 
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614 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 810/1 

Ώς δ* είχε τήν των 'Ρωμαίων ένωτισάμενος έπανάστασιν ô τε 
βασιλεύς Βαλδουίνος καΐ ή των άλλων άρχηγών τριττύς (ό yàp δή 

85 κόμης του áyíou Παύλου άπεγεγόνει θαυάτω καΐ τέθαττται κατά τήν 
μονήν των Μαγγάνων έν τω της σεβαστής της Σκληραίνης μνήματι), 
έκ μέν του αύτίκα στέλλεται στρατιά τάς πόλεις μετελευσομένη τάς 
άποστάσας. Βιζύη μέν ούν καΐ Τζουρουλός έπανήλθοσαν καί ώς πρώην 
ύπέκυπτον τήν δέ πολισθεΐσαν Άρκαδίω κενωθεϊσαν ευρον του έν 

90 πλούτω καί δόξη λεώ. νυκτός δ ' έπιθεμένων σφίσι 'Ρωμαίων, οίς ή 
πόλις ήδε πατρίς καί οΐ συνεληλύθασι τούτοις έπίκουροι, πρώτον μέν 
ησύχασαν έν όπλοις γενόμενοι καί πρός φρουράν τά τείχη διείλοντο· 
ύποφαυσάσης δέ της Ιω 'Ρωμαίους κατασκεψάμενοι μήτε πα|ρατάξει, 
μήτε μήν μεθόδοις χρωμένους στρατηγικαΐς, άλλ' ουδ' ές άκρίβειαν 

95 ώπλισμένους, ξυντεταγμένην τήν δύναμιν ώς ές μάχην έξάγειν έγνώ-
1 κεσαν. ώς δ' άπήντων αύτοΐς 'Ρωμαίοι μετά θάρσους τοις τείχεσιν 

έπεγχρίπτοντες (ώοντο γάρ δειλίαν τήν των Λατίνων άσφάλειαν), 
διεκχέονται των πυλών καί σφισι συμπλέκονται, καί προς μικρόν άντι-
σχόντες 'Ρωμαίοι τρέπονται, καί γίνεται της ήμέρας έκείνης έλεεινόν 

5 καί οίκτιστον θέαμα· μηδενός γάρ λαβόντες φειδώ, κατά δέ πάντων τ φ 
ξίφει χρησάμενοι τήν γήν έπίαναν αΐμασι καί των πεσόντων ούδείς 
όσίας τετύχηκε. ταυτί μέν ούν ή προεξιοϋσα δέδρακε στρατιά· ούδέ γάρ 
περαιτέρω χωρεϊν τεθάρρηκε, 'Ρωμαίων μέν καί Βλάχων μετά μοίρας 
Σκυθικής περιιόντων, τών δ' άλλων ές τήν 'Αδριανού συνδραμόντων 

10 ώς είς σώζον κρησφύγετον. 

83 ένωτισάμενος : die 23 mens. Febr. a. 1205 85 Hugo, comes S. Pauli, mortuus 
Kai. Mart. a. 1205 

VP = a, MDF = b (usque ad 7/10 App.), LO 

84 δή : ras. L 92 ol Λατίνοι post δπλοις add. Ls φρουράς V 94 μεθόδω χρ. 
στρατηγική Ρ 95 συντεταγμένη ν Bekk ώς:καΙΜ 1 θράσος DF 5 οΐ Λα-
τίνοι post πάντων add. Ο 7 ούν om. L 9 συνελθόντων V 

83 ώς δ ' είχον . . . ένωτι-
σάμενοι b 90 ϋξωθεν post 'Ρωμαίων add. b 2 άσφάλειαν: περίσκεψιν b LO 
5 ol Λατίνοι post λαβόντες add. b Bekk 6 χρώμενοι b 7—10 ούδέ — κρησφύ-
γετον : ή δέ λοιπή ές τήν Αδριανού παρά πόδας Ιούσα έκεϊσέ πη βάλλει στρατήγιον καί 
ταύτη vi πειράται κατά κράτος έλεϊν. άλλ' έπεί άπείρηκα τάς τών οίκείων συμφοράς συγ-
γραφόμενος, ήδη δέ καί της ές Ιω μεταβάσεως &πας γίνομαι, ένταϋθα του λέγειν σχάσας 
του τών κακών Ιλίγγου πεπαύσομαι et sic des. b ( = DF Epit. ; quoad M vide descr. 
huius cod.) 

90 είσίασι δ* όμως καί ούτως αύτήν post λεώ add. LO σφισι 'Ρωμαίων: σφισιν 
άπό τών έξωθεν LO 3 Λατίνοι post πυλών add. LO 7—10 ούδέ — κρησφύγετον 
om. LO 
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Bekk 811/2 ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 615 

Κατά δέ γε μήνα τόν Μάρτιον εξεισιν ό βασιλεύς Βαλδουίνος καΐ 
ó Πλέης κόμης Δολόϊκος, ârri δ ' αύτοίς ό δούξ Βενετίας Έρίκος Δάν-
δουλος, μετά των οικείων έκαστος τάξεων, άμέλει καί κατειληφότες την 
'Αδριανού καί βαλόντες έκεϊσέ πη στρατήγιον ες δσον μή είναι βέλους 
έντός τη ύστεραία τάς δυνάμεις προσήγον τω τείχει καί ΐστων τάς 
μηχανάς. των δ' έντός άμυνομένων εύρώστως, ούδέν τι πλέον έφ' 
ήμέραις έπέραι|νον πλείοσι τοϋ βάλλεσθαι καί βάλλειν διά τήν των 
τειχών έχυρότητα. ούκοϋν τα βάθρα των τειχών άνεμόχλευον άφανώς 
ύποσαλεύειν τά τείχη πειρώμενοι, ές ότι μήκιστον ύπονομεύοντες καί 
τόν χούν λεληθότως άναφέροντες καί ύπερείσματα έκ ξύλων εύττρήστων 
ταΐς όρυγαις έφιστώντες καί πολυχειρίςι τό έργον άνύοντες. ήσαν δέ 
καί 'Ρωμαίοι πρός ταΟτα διατεχνώμενοι τά τή ιτόλει σωτήρια. 

'Αλλ' ούπω συχνοί παρίππευσαν ήλιοι, καί μοΐραν διαφείς ό 'Ιωάννης 
Σκυθικού στρατεύματος τοις ζώοις της διαίτης καί τοις όχήμασιν εν-
τέλλεται προσβαλεΐν, & περί τό στρατόπεδο ν των Λατίνων τά χλωρά 
της ύλης έδρέποντο, διά τούδε του μεθοδεύματος γνώναι βουλόμενος, 
όποια τά τών πολεμίων είσΐ διαβούλια καί όπως τάς είς πόλεμον έκτά-
ξεις τιθέασιν. οί δέ και πρός τήν πρώτην τών Σκυθών θέαν ένθουσιώδους 
πλησθέντες όρμήματος πρός τοις ϊπποις καί τοις δόρασι γίνονται, καί 
οί μέν της έπΐ Σκύθας κατά κράτος εϊχοντο, οί δέ τά νώτα μεταβαλόντες 
συντόνου δρασμοϋ ήπτοντο, ές τούπίσω τά βέλη πέμποντες καί μηδ' 
ούτω του φεύγειυ προτροπάδην έπιληθόμενοι · οί δέ έπέκειντο καί ού-
τως διώκοντες, κάν ούδέν ήνυον πτηνώδεσι καί κούφοις διά τήν δπλισιν 
άνδράσιν έπικείμενοι. καί τοιούτον μέν πέρας τά της τοθ' ήμέρας είλή-
φεσαν. 

11 die 26 mens. Mart. a. 1205, cf. infra p. 617, 80—83 13 κατειληφότεί : die 29 
eiusdem mensis 23 διαφεί;: die 13 mens. Apr. a. 1205 

VP = a, LO 

14 π η om. V 
16 τών — εύρώστω$ om. Ο τών δ ' έντόξ suppl. post εύρώστω$ L· 17 βάλλειν 
καί βάλλεσθαι Lp« 18 ούκοϋν: άκούω Ο 23 ó om. V 26 έτρέποντο Ο 
καί ante διά add. V τοΟδε om. Bekk 27 έκτάσεΐζ Bekk 32 έπιλαθόμενοι 
Ρ Bekk 32—33 ούτω V 34 Επικείμενοι: έφεπόμενοι Ρ Bekk τοιούτο V 

11 γε om. LO 13—14 τήν 'Αδρια-
νού κατειληφότεί LO 14 έκεϊσέ π-η : έκεΐ LO 15—16 τ ή — μηχανά; om. LO 
17—18 διά τών έκ τοϋ τείχου; άκροβολισμών τε καί μηχανών L : δι ' άκροβολισμών Ο 
19 τά τείχη : αυτά LO 20 λαθραίων έκφέροντες LO 21 έφιστώντες ταϊ; όρυγαΐ? 
LO 23 ò om. LO 27 πολεμίων : Λατίνων LO 29 γίνονται : αύτίκα γίνονται 
LO 31 ήπτοντο δρασμοϋ LO 33 πτηνώδεσι: πτηνοΐΐ δντικρι/s LO 34 καί 
πέρα$ μέν τοιούτον LO 
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616 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 812/3/4 

Έκ δέ τούτου 'Ιωάννης μέν τό οίκεΐον στράτευμα | έχων αύλώσιν 
ένελόχα καΐ φάραγγας ύπεδύετο καί τόποις έπηρμένοις είς γήλοφα 
παρεβύετο, μηδ' εΐ ττάρεστιν είδέναι σπεύδων τούς άντιπίπτοντας, εκ 
δέ της Σκυθίδος φάλαγγος, ής ô Κοτζδς ήγεμόνευεν, αύ πάλιν εττελαύ-

40 νειν τω στρατοπέδω των Λατίνων διαφήκε συχνούς καί ταύτά τοις 
πρότερον δρδν έγκελεύεται κάκείνης έχεσθαι της πορείας έπαναστρέ-
φοντας, ής καί πρότερον ειχοντο. οί δέ ώς τους Σκύθας αύθις Θεάσαιντο, 
προς σπουδήν καί αύτίκα μάλα καθοπλισάμενοι καί ύπέρ την εναγχος 
εύρώστως έπέκειντο τά δόρατα σείοντες κάπί τό μάλλον καί μάλλον τον 

45 δρόμον έπέτεινον. ώς δέ τό Σκυθικόν προήγεν εύπετώς, τά πολλά μηδέ 
τοξεϋον όπισθεν, ώς μέν κούφως έσταλμένον, ώς δέ καί δρομικωτέροις 
ΐπποις όχούμενον, έλαθον ες πλείστον όσον οί Λατίνοι έξιππασάμενοι 
καί των χωρίων άψάμενοι άμαθώς, εν οίς αί πάγαι καί οί λόχοι και τά 
ενεδρα διεσκεύαστο. 

50 Άμέλει καί Σκυθικοΐς άκμήσι περιπεπτωκότες στρατοϊς αυτοί τη 
της όδοϋ συντονία εκτονωθέντες καί λαμπρώς ήδη των Ιππων σφίσιν 
άποκναισάντων εν μέσω άπολαμβάνονται · οί γάρ Σκύθαι ώς ές κύ-
κλωσιν αυτούς περιήεσαν. οί δέ, ώς έν χερσίν ήν ó άγων, τω πλήθει 
των Σκυθών βιαζόμενοι άνετρέποντο των ίππων, πολλών ενα περι-

55 ιόντων, καί δρέπανα καί βρόχους έδέχοντο κατά των αυχένων οί σκληρο-
τράχηλοι καί τό χρήμα των ίππων κατηκίζετο· ώς γάρ μέλαν νέφος καί 
συνεχές των Σκυθών έπεισπεπτωκότων, ούτε ίππων έξελιγμοϊς χρή-
σασθαι | είχον, ούτε διαφυγάς δρδν. Ιπεσον ούν όπόσον του Λατινικού 
στίφους έπίλεκτον καί ταϊς των δοράτων άγκοινήσεσι περιώνυμον. 

60 πίπτει δέ καί ó τής Πλέης κόμης Δολόϊκος, ó δέ Βαλδουίνος χειρουται 
καί ζωγρίας ές Μυσίαν άπάγεται κάκείθεν ές Τέρνοβον κομισθείς είρκτή 
παραδίδοται καί δεσμούς εως τραχήλου υφίσταται, τό δ' άρχαιότατον 
36 έκ δέ τούτου: die 14 mens. Apr. a. 1205 

62 δεσμά ecos τραχήλου : Hab. 3, 13 

VP = a, LO 
37 έλόχα V φάλαγγας Ο Is Ο 38 παρεδύετο Bekk 39 Κετζδς Ο 40 
συχνόοξ V 41 προτέροις V 44 καί μάλλον om. Bekk 47 etç Bekk SO— 
SI Tfjs όδοϋ τή cruvTovlçt Bekk σφίσι των ΐτητων Bekk 52 άποκλασάντων 
O 53 ήν ô άγών: ήσαν Ο 56 τό χρήμα om. Ο 59 ταΐς om. Ο 61 
έζ pr. : ε Is Bekk Is alt. : eIs Ρ Bekk Τέρουβον O 62 δεσμά Ρ 

36 Ικ δέ τούτου τό οίκεΐον εχων ó 'Ιωάννη; στράτευμα LO 38 μηδ' et πάρεστιν 
έκεϊσε θέλων είδέναι TOÙÇ άντιμάχους LO 41 Ιγκελεύεται δραν LO 42 καί πρότερον : 
?ναγχοζ LO 42—44 ο{ δέ . . . μετά σπουδή5 αύτίκα Οωρακισάμενοι εύρώστω5 καί 
πάλιν Ιπέκειντο LO 45—46 μηδ'—όπισθεν om. LO 46—47 ώς δέ καί δρο-
μικωτέρων ί π π ω ν έπιβαϊνον LO 47 έξιππασάμενοι: άπομακρυνθέντε5 τή$ πόλεωξ 
LO 50—51 άμέλει καί Σκυθικοΐζ άκμήσι (άκμαίοις L) περιπεσόντες έξ άπροόπτου 
στρατεύμασιν αύτοί τή συντον(ς< του δρόμου έκτονωθέντες LO 61—62 κάκείθεν 
άπενεχθε^ ís Τέρνοβον (Τέρουβον Ο) τήν προφερεστέραν πασών των έν Μυσία πόλεων 
είρκτή παραδίδοται LO 62 καί — υφίσταται om. LO 
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Bekk 814/5 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣ1Ν 617 

καΐ πολυτροπώτατον κακόν και των απευκταίων πάντων 'Ρωμαίοις 
TtpcoToupyòv αίτιον, ò της Βενετίας δούξ Δάνδουλος, ύστατος έλαύνων 
κάκ των φυγάδων τήν του στρατεύματος ήτταν ένωτισάμενος εκ του 65 
αύτίκα μεταστρέψας τά χαλινά ές τό στρατόπεδον φέρεται. 

Ώς δέ καί νύξ έπήλθε (περί γαρ όψίαν ό πόλεμος γέγονε), φώτα 
είσενέγκασθαι ταΐς σκηναΐς έπισκήπτει καί πλείστους αϊρειν πυρσούς 
εις εμφασιν του μή πασαν έκτριβήναι τήν στρατιάν, μηδέ σφδς άττο-
δειλιασαι τον πόλεμο ν. περί δέ πρώτη ν φυλακή ν της νυκτός άναστάς 70 
εκείθεν ες τήν παράλιον ϊκετο 'Ραιδεστού καί συμμίξας Έρρη τω του 
Βαλδουίνου κασιγνήτω άρτι έξ Άτραμυττίου έπανήκοντι μετά των εκ 
Τροίας 'Αρμενίων, οΐπερ αύτώ σννεστράτευον, ες τό Βυζάντιον έπαν-
έζευξε, διερρηγμένος τον στήμονα των εντέρων τοις πολλοίς παρα-
σάγγαις, οΟς έν τω φεύγειν διίππευσε, καί διωδηκώς έπι μέγα τον 75 
κυλινδροφύλακα θύλακον. | 

'Ρωμαίοι δ' επί τούτοις, όσοι τη Κωνσταντίνου προσέμενον, τω 
δέει τους οδόντας έβάμβαινον, έτι προκείμενον έχοντες όφθαλμοϊς τόν 
κατά σφών εκξιφισμόν των Λατίνων και τήν διαρπαγήν τών προσ-
όντων, α κατ' ουδένα δίκαιον λόγον υπέστησαν μετά τήν εκ της πόλεως 80 
άπαρσιν Βαλδουίνου, πέμπτην άγοντος καί είκοστήν του Μαρτίου 
μηνός της τότε τρεχούσης ογδόης ίνδικτιώνος του έξακισχιλιοστοϋ 
έπτακοσιοστοϋ τρισκαιδεκάτου έτους, άλλά καί ήμεϊς ετι παροικοϋντες 
τή Σηλυμβρία τά των κακών έσχατα είκάζομεν πείσεσθαι, τήν τών 
Δαονιτών άναίρεσιν έκ γειτόνων οΰσαν μόνον ουκ έπόψιον εχοντες καί 85 
παρά πόδας τους σφαγέας θεώμενοι τήν Σηλυμβρίαν είσιόντας ξιφήρεις 
καί τάς ήμών άγκαλίδας καί τά ράκια προνομεύοντας. 

Δεκάς μέν ούν έπί δυάδι του Άπριλλίου μηνός ένειστήκει της έβδομης 
Ινδικτιώνος του έξακισχιλιοστοϋ έπτακοσιοστοϋ δωδεκάτου έτους, καί 
ή βασιλίς πόλις πρός Λατίνων κεχείρωται · τη δέ πέμπτη καί δεκάτη του 90 
αύτοΰ μηνός της όγδοης Ινδικτιώνος υπό Σκυθών Λατίνοι κατηγωνί-
σθησαν. 

90 πέμπτη καί δεκάτη : revera decimo quarto, ut ex Villeharduino constat, cf. p. 616, 36 

VP = a, LO 

67 όψίαν: δείλην Ρ Bekk 71 elç V Bekk 73 εΐζ V 80 έκ ora. Y 82—83 
η' , Ινδ. per. symb. et , syiy 'scr . Ρ 83 iy ' Ρ : τρίτου καί δεκάτος Bekk 84 Ση-
λυβρία Pttc Bekk 86 Σηλυβρίαν P a c 88—89 ζ', etc. uti lin. 82—83 Ρ 90 πεν-
τεκαιδεκάτη Bekk 91 cf. 82 

67 ό πόλεμο? γέγονε: συνέστη ó πόλεμος LO 69—70 μηδέ — πόλεμον om. LO 
71—72 του βασιλέω; Βαλδουίνου LO 72 έπανηκόντι: έπιστάντι L: om. Ο 74 
öiappceyslsLO 75 διίππευσε : άναγκαστώΐ διώδευσε LO 77—86 "Ρωμαίοι — 
θεώμενοι om. LO 86—87 Τη Σηλυμβρίςι (Σηλυβρία L) μέντοι καταλύσαντεζ ξιφήρείζ 
τά; ήμών άγκαλίδαξ καί τά φάκια (τών παίδων add. Ls) διήρπαζον άπειλούντες καί 
ήμϊν θάνατον LO 88—92 δεκάς — κατηγωνίσθησαν om. LO 
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618 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 815/6 

'Αλλά τίνα τά έφβξης ; έτέρα μάστιξ στιλβοΰται 'Ρωμαίοις βαρύ-
στονός τις καί πολυσύμφορος. ó yàp Μυσός 'Ιωάννης, εχθρός άμα καί 

95 έκδικητής 'Ρωμαίοις δεικνύμενος, έκδίδωσι τοις Σκύθαις εις ττρονομήν 
ι δσαι κωμοπόλεις τω Βυζαντίω έγγίζουσαι φόρους τοις Λατίνοις είσέ-

φερον. καί ή υ ίδεΐν άλλότροπόν τι κακόν καί ασύνηθες καί πδσαν 
ύπερπαϊον Θεοκίνητον μάστιγα, την yàp αυτήν γη ν καί τό αύτό 
έθνος έδήουν γένη διττά, πή μέν | έκάτερα, πή δέ θάτερον παρά θάτερον 

5 έπεισπίπτοντα. Σκύθαι τε γάρ τά έν ποσίν έπιόντες εκειρον καί τινας 
των κάλλει διαπρεπών αιχμαλώτων μετά μαστίγωσιν τοις έαυτών 
έπέθυσαν δαίμοσιν άναρτήσαντες, καί Λατίνοι τη κατά σφών έπανα-
στάσει 'Ρωμαίων καί τω προς Σκυθών ήττηθηναι διαπριόμενοι ούδέν 
ελαττον 'Ρωμαίους έδήουν. ουδείς τοίνυν τόπος ή ν σώζων τε καί 

ίο λυτρούμενος, ήπείρου μέν κακών άπειρων πληθούσης καί τών όλε-
θρίων ούσης όλεθριωτέρας, μονοκρότων δέ σκαφών καθ' όλα περι-
πλεόντων έκ του Λατινικού συντάγματος ληστεία τε καί πειρατεία 
κακώς τιθέντων τό όθενοϋν άναγόμενον. 

Ό δέ γε 'Ιωάννης ταϊς Θρςικίαις μή έμβραδύνας πόλεσιν άπεισιν ές 
15 Θεσσαλονίκην, πρός τό δοκούν έκείυω τά έκεΐσε καταστησόμενος πράγ-

ματα καί τάς πόλεις άποστήσων τών Λατίνων καί μεθαρμόσων πρός 
έαυτόν. ούκουν άφιγμένος εις Σέρρας μετά τών έκεΐσε Λατίνων συρ-
ρήγνυσι πόλεμον καί μεθ' αίμάτων γεύσεις πολλάς καί τούτων νικητής 
άναδείκνυται. οί γαρ Λατίνοι τω σφετέρφ τε άκριβεϊ πρός τάς μάχας 

20 καί τω της άντεμβολής έτοίμω τόν 'Ιωάννην δεξάμενοι πολλούς τών 
ύπ ' αύτόν κατέστρωσαν μετ' ού πολύ δέ ήττηθέν τό Λατινικόν καί 

14 άπεισιν: post Pentecosten (29. 6.) a. 1205 

9—10 ούδείς—λυτρούμενος: cf. Ps. 7, 3 

VP - a, LO 

94 (Μυ)σός 'Ιωάννης — έχθρός i. r. 6 litt. ( = άμα om. a. c. ?) Ρ 8 καί om. O 
9—10 σώζων ήν καί λυτρούμενος Ρ Bekk 12 έκ τοΰ om. Bekk 14 γε om. 
Bekk μή om. Y 14—15 ές Θεσσαλονίκην ΐεται Bekk 21 κατέτρωσαν Ρ Bekk 
δέ: δέ καί V 

93—95 'Αλλά τίνα 
τά έπΐ τούτοις; ό Μυσός 'Ιωάννης έχθρός καί έκδικητής LO 1 φόρους: κέρμα LO 
2 καί ήν: ήν ούν LO 3 Θεοκίνητον : θεήλατον LO 3—5 τήν—έπεισττίπτοντα: 
τό γάρ αύτό έθνος έδήουν ΙΘνη διττά LO 5—6 τινάς τών αΙχμαλώτων κάλλει 
διαπρεπείς LO 6 μετά μαστίγωσιν om. LO 7 άναρτήσαντες om. LO κατά 
σφών: κατ' αύτών LO 8 πρός: παρά LO 9 έδήουν: έκτεινον LO 9—13 
ούδείς —άναγόμενον om. LO 14—619, 43 ó —έξέλευσιν: Έκ δέ θρφκης ές Σέρρας 
ό 'Ιωάννης παραγενόμενος καθώς είχε (τοΰ add. L8: om. Ο) Βλάχικου στρατού καί 
τών Σκυθικών δυνάμεων καί συμβολών τοις έκεΐ Λατίνοις κατά κράτος αυτούς έτροπώ-
σατο 
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Bekk 816/7/8 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 619 

προς τήν πάλιν τάς Σέρρας τραττόμενον ούκ ?φθη συγκλεΐσαι τάς πύλας 
και εΐσω των τειχισμών συνεισπίπτουσιν οί των φευγόντων όιτίσω 
φερόμενοι Βλάχοι τε καΐ 'Ρωμαίοι, καί ούτως ή πόλις είχετο. είτα ή μέν 
ήν έν πυρί καί τη των τειχών καθαιρέσει, τό δέ | συλληφθέν εν άπαγω- 25 
γαΐς καί δεσμοϊς. τοΟ δέ Λατινικού στρατεύματος όττόσον μή κατά τόν 
πόλεμον άπεγένετο, δ μέν ώς έκαστοις προυχώρει σέσωστο, δ δέ της 
άκρας λαβόμενον ένδον έπέμενε. 

Τη δ' ύστεραίοι περιελθών τήν άκραν ό 'Ιωάννης τοις ές αύτη ν 
ξυμφυγοΟσι Λατίνοις τταραδουναί οί τό χωρίον καί σώζεσθαι διακηρυ- 30 
κεύεται. οί δέ ούδέν έφρόνουν ένδόσιμον, τήν άπδ του μαρκεσίου καρα-
δοκοϋντες σύναρσιν. καί εν τούτω κλίμακας δ 'Ιωάννης ηύτρέπισε καί 
κατά λόφον άντικείμενον τή άκρα μεγίστη ν έπιστήσας έλέπολιν τά 
τείχη έτνπττεν. οί δ' έττΐ της άκρας όπόσα των τειχών άμυντήρια προ-
πετάσαντές τε καί ιτροεκτείναντες έττέμενον άνΟιστάμενοι. έττεί δέ θεάσαιντο 35 
τόν 'Ιωάννην ώς έν περιτειχισμφ τήν άκραν διειληφότα τταντί τω στρα-
τεύματι καί ιτδσαν άποκλείσαντα σφίσι πάροδον, ώς μηδέ ττοσί δύνασθαί 
τινα κλέψαι τήν είς τόν μαρκέσιον άφιξιν, ένδουναί οί τήν άκραν ήθελον, 
εί σφίσι σπένδοιτο καί συγχωροίη τήν Ιξοδον άπαθώς, ώς δπλων καί των 
ίηττων εχουσι. τοΟ δέ μηδ' άκροις ώσί τάς έπί ταϊς ξυνθήκαις ταύταις 40 
παραδεξαμένου σπονδάς, αίτοϋνται τήν ές τά σφέτερα ήθη μεθ' ήγε-
μόνων δδοΟ μέχρι των Παιονικών δρίων άττόπεμψιν. καί ώς προύβησαν 
έπί τούτοις δρκια, δ μέν είχε τήν άκραν, οί δ' άκίνδυνον τήν έξέλευσιν. | 

'Αλλ' οία καί τά κατά τδν ηγεμόνα σφών τόν μαρκέσιον; χρεών yàp 
μηδέ ταύτα παρελθεϊν άνιστόρητα. έτι τοις κατά τήν νήσον του Πέλο- 45 
ιτος διαπονούμενος πράγμασι καί διά μάχης χωρών τφ Σγουρω, γράμ-
ματά οί της γυναικός χειρίζεται τούς Θεσσαλονικείς νεωτερίσαι διασα-
φοΰντα, καί αύτήν μέν έξωσθεΐσαν της πόλεως είς τήν άκρόπολιν άνα-
δραμεΐν καί συχνάς ήμέρας ήδη πολιορκεϊσθαι, τήν δέ πόλιν είσιόντα 
κατέχειν Βλάχον τινά, Έτζυϊσμένον τήν κλήσιν, φρουροϋντα τδν 50 
Πρόσακον καί όσα τών έκείθι τω 'Ιωάννη κατήκοα. 

40 δκροΐξ ώσί: cf. ρ. 192, 39 

VP = a, LO 

22 ττύλας : Σέρρας Bekk 35 τε om. Bekk 36 á>s âv πυρί τειχισμω et in appar. : 
an forte obs έμψύχω τειχισμω an ώσεί περιτειχισμω Bekk 40 συνθήκαις Bekk 
41 eís Bekk 

(24—25) καί τήν πόλιν ήθάλωσε πυρ). 
(43) καί ούτω; εϊς Μυσίαν ύπέστρεψεν LO 44 —620,70 άλλ' — θεάματος : Ό μέντοι 
μαρκέσιο; έκ της 'Ελλάδος έπανεικώζ καί τή; νήσου του Πέλοπος καί του; θεσσαλονικείς 
εύρών έπαναστάντας τη σϋτοϋ όμευνέτιδι, 
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620 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 818/9 

Ώς ούν πύθοιτο ταύτα μαρκέσιος, εγνω τήν ταχίστη ν άρήγειν και 
την πορείαν έπανιών επέτεινε, μήπω δέ τή Θεσσαλονίκη âyyiaas συμ-
βάλλει τοις άγγέλλουσι τήν των πολεμίων ήτταν καί άποσόβησιν καί 

55 την έσαϋθις ήρεμίαν της πόλεως, άμέλει καί τοις τοιούτοις άκούσμασιν 
ένησθείς καί φιλενδεικτών προς τούς οικείους μεταστρέψας τά ηνία των 
Σκοπίων ίθύ φέρεται, τον 'Ιωάννην άμύνασθαι θέλων των είς αυτόν 
γεγονότων, αλλ' οΰπω έφθη έπιβαλεϊν oïç ώδινε πράγμασι, καί άγγελος 
έτερος εφίσταται τήν του κόμητος Πλέης άναδιδάσκων άπώλειαν καί 

60 τήν του βασιλέως Βαλδουίνου κατάσχεσιν. ην ουν ώδευε πρότερον 
πάλιν άψάμενος τήν θεσσαλονίκην εισεισι· καί γνούς άληθή όσα δια 
γραμμάτων πέπυστο πρότερον έπικαλαμδται τό μή ακριβώς άμηθεν 
έκ του ληΐου της πόλεως έν τ ω αμήτω του πολέμου, δς πρό της εκείνου | 
συνέστη άφίξεως. ους μεν γαρ των πολιτών ζημιώσας ες χρήματα 

65 γυμνοτέρους υπέρου διαφήκε της πόλεως, ους δέ άπέκτεινεν, ους δέ καί 
άπεκρέμασεν έκ του λαώδους πλήθους καί του ιερωμένου θεώ τάγματος· 
καί τον δυσπραγή έν βασιλεϋσιν Άλέξιον καί τήν τούτου σύνευνον 
Εύφροσύνην διαποντίους τ ω τών 'Αλαμανών εξέπεμψε ν αρχοντι. φευ 
φευ του καινού τοϋδε καί άνηκούστου παρά 'Ρωμαίοις ακούσματος, 

70 είπεϊν δέ καί άθεάτου ές δεϋρο θεάματος. 
Ταϊς δέ Σέρραις έμβαλεΐν τον 'Ιωάννην ενωτισάμενος, μήπω δέ και 

τό πέρας του συστάντος έκεΐσε προτέρου πολέμου πυθόμενος, στέλλει 
τούς συναρήξοντας τοις έν ταϊς Σέρραις όμοφύλοις. οι δ' έν τ ω άπιέναι 
τά ξυνενεχθέντα μαθόντες τόν μέν πόλεμον ουδαμώς διελύσαντο, ώς ήδη 

75 έν τ ω δεινω καθεστώτες, καίπερ είδότες γενησόμενον προς πολύ περι-
όντα πολέμιο ν συρρήξαντες δέ τοΤς έναντίοις κατά κράτος ήττώνται 
καί τρέπονται, ΣκυΘών αύτοίς προσβαλόντων ούτω συχνών κάκ τών 
αλλη καί άλλη έκπιπτόντων, ώς εστι καί τά σμήνη θεάσασθαι τών 
σίμβλων προϊόντα τών μελισσών καί τους σφήκας έξιπταμένους τών 

80 ένοδίων χηραμών. ούκοϋν τοιαΐσδε μάχαις διτταίς τό ήττον άπενεγ-
κάμενος ό μαρκέσιος αύτός μέν εισω της Θεσσαλονίκης έγκλείεται, ό δέ 
γε Ιωάννης κατά πδσαν άδειαν ές Βέρροιαν άπεισι καί τάς λοιπάς 
πόλεις, δσαι μαρκεσίφ ύπέκυπτον, έαυτω προσωκείωσεν. 

65 γυμνοτέρους ύπέρου: cf. Apost. 17, 65 

VP = a, LO 

63 ληΐνου Ρ 64 eis Bekk 65 καί om. Ρ 72 πρότερον Bekk 77 -προσ-
βαλλόντων Bekk 79 σύμβλων Ρ τών μελισσών om. Ρ Bekk 80 ένοδίων: 
Ιδίων V 

(65—66) ούκ όλίγους μέν (μέν L8) άπέκτεινεν, ένίους δέ καί 
άνεσκολόιπσεν, ών elç ή ν ό χαρτοφύλαξ της μητροπόλεως, τους δέ λοιπούς ές χρήματα 
Ιζημίωσε, καί ταΰτα ύπέραντλα καί τήν τών αΐτουμένων Ισχΰν υπερβαίνοντα LO 
71—621,5 τσΐς — άνύττοιστα om. LO 
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Bekk 819120/1 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 621 

Ώς δ ' είχον οΐ έν τή πόλει Λατίνοι καί τάσδε τάς δυσ |πραγίας 
ένωτισάμενοι, ττερί του ποιητέου σφίσι σκέψιν τιθέασιν, όμοΟ γενο- 85 
μένων του τε Έρρή, δς ή ν του βασιλέως Βαλδουίνου κασίγνητος, καί 
Μαρίνου του δουκός Βενετίας* ó yàp Δάνδουλος τό ζην κατέστρεψεν. 
εδοξε τοίνυν αττασι χωρειν επί πόλεμον καί την δύναμιν άγει ν κατά των 
Θρακίων πόλεων, όπόσαι Λατίνων άπέστησαν, εως ετι θερμός των 
πολλών ό ζήλος καί 'Ρωμαίων Ιωάννης άποδιίσταται, πολέμοις έν- 90 
οστειλημμένος άλλοις κάκείνοις τήν άπασαν σχολήν χαριζόμενος. άμέλει 
καί μοΐραν του κατά σφας στρατεύματος προεκπέμψαντες, ην ροΟταν 
ώνόμαζον, παν τό πρός ίσχύος άνεπεγκλήτως δρδν ένδεδώκασιν έν τω 
τάς πόλεις έπιέναι τάς άποστάσας· όθεν και προηγούμενον τόδε τό 
σύνταγμα ούδέν των άνηκέστων και αθέμιτων εκπεριίστατο. αλλά καί 95 
Βενέτικοι νήας μακράς καθελκύσαντες τά έώα πάραλα μέρη έλήστευον ι 
πειρατεύοντες, τω Πανίω τε καί τη Καλλιουπόλει προσσχόντες δσα 
χείριστα καί των Χριστιανικών έθών αλλότρια διεπράξαντο. ήσαν 
ουν πολύμορφα τά δεινά καί τοις πάσχουσιν αύτά 'Ρωμαίοις βαρυ-
αλγέστατα καί άνύποιστα. 5 

Έξιών δέ καί αυτός Έρρής, τήν Άρκαδιούπολιν ώς άνέμοις μόνοις 
οΐκήσιμον παραλλάξας, τήν δέ εΐσοδον του "Απρω βιασάμενος, άν-
ημέρως τοις έκεϊ προσφέρεται, τό ένοικοϋν έκδούς είς σφαγή ν, ώς ει 
ποίμνιον ήν καί βουκόλιον, άλλ' où Χριστώνυμον τό κτεινόμενον, καί 
βία μάλλον ήπερ πειθοΐ τοις Βλάχοις υποκύψαν, μηδέ | προσχωρήσαν ίο 
έκουσιότητι. πολλοί δέ καί σχοινόδετοι κατά κώμας καί πόλεις περι-
αγόμενοι ζωγρίαι τά λύτρα έρανιζόμενοι τοις συνειληφόσι κατετίθεσαν. 
οί δ ' έν ταϊς άπαγωγαϊς ταυταις ή νοσηλεία σώματος προσπαλαί-
σαντες ή τ ω τής όδοιπορίας μήκει έκτονωθέντες τής τραχηλοκάκης 
άνιέμενοι οΰμενουν ώς όμόπιστοι φθινύθειν εΐώντο καί παρακατατί- 15 
θεσθαι μόρερ φυσικώ τήν ψυχή ν, άλλ' άπεδειροτομουντο ξίφεσιν, είτε 
μήν κατά σπλάγχνων βαθεΐαν έδέχοντο τήν πληγήν. 

87 Henricus Dandulus mortuus fine mens. Maii a. 1205 6 έξιών : subito post 
Pentecosten (29. 5.) a. 1205 

6—7 άνέμοις — οίκήσιμον : cf. Nie. Or. 29, 2—3 

VP = a, LO 
86 Βαλδουίνου βασιλέως V 93 έκδεδώκασιν Bekk 94—95 τό 

σύνταγμα τόδε V 2 Καλλιπόλει Ρ Bekk 3 Χριστιανών Bekk 4 καί — 
'Ρωμαίοις om. Bekk 6—7 παραλλάξας ώς άνέμοις μόνοις οίκήσιμον V 6 μόνον 
Bekk 8 ένδούς Bekk 8—9 έκδούς, cos et ποίμνιον ήν καί βουκόλιον, είς σφαγήν, 
άλλ 'ού V 10 ήπερ : ή Ρ Bekk ύποκύψαν : ένδεδωκός V 15 ούμενοΟν Bekk 
15—16 καί παρακατετίθεντο μόρω τω φυσικω, άλλ' V 

6—623,66 έξιών — έμπιπρώμενα: 'Αλλ' ούδ' ó Έρρής ήσυχίαν ήγεν. άλλα καί ούτος 
τόν Μυσόν ένωτισθείς Ίωάννην τόν ΑΙμον είσιέναι καί τούς Σκύθας ές ήθη τραπέσθαι 
τά Ιαυτών, τής Κωνσταντίνου εξεισι τάς θρακφας πόλεις έσαϋθις καταστησόμενος. 
άμέλει καί τόν Ά π ρ ω ν έκπορθήσας καί τά έν ποσΐ πάντα κακώς διαθέμενος 
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622 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝ1ΑΤΟΥ Bekk 821/2 

Ό δ ' 'Ερρής τήν 'Ορεστιάδα καταλαβών στρατοπεδεύεται περί 
αυτήν, χάρακά τε βολών καί βαθεΐαν τάφρον όρωρυχώς (ταύτην yàp 
τήν πόλιν άγώνισμα καί δθλον καί συμπέρασμα των πόνων ol Λατίνοι 
φοντο) μή αν έτέρως έκεϊΟεν άπονοστήσαι τοις έν τ η πόλει διήγγελλεν, 
εΐ μήτ' αύτοί ξυμβαϊεν όμολογίαις ή yoöv νόμω πολεμίω σφας αύτός 
παραστήσαιτο. οί δέ καί πρός μόνην τήν των συμβάσεων ένήχησιν 
άποκυαίοντες μή 'Ρωμαίοις έκ τοΟδε καί Λατίνοις Ιλεγον είναι δρκια 
πιστά, έπειδή καθ άπα ξ Λατίνοι τά μέν ές πίστιν άβέβαιοι, τοις δέ 
προσχωροϋσι θηριώδεις, TOÏÇ δέ πολέμω χειρουμέυοις άνηλεέστατοι 
παρά 'Ρωμαίος έγνώοτθησαν. 

Ταύτα πυθό μένος ' Ερρής πρός εργοις γίνεται, δισσαϊς μέν ούν 
τάφροις όρυκταις περιε ζωσμένη ν τήν πόλιν εύρείαις τε καί βαθείαις 
εύρατο, τους δέ πύργους της πόλεως | έπί των άκρων δεξαμένους έκ 
δοκάδων πήγματα, ές πολύ του άέρος άναβαίνοντα καί προκαλύμματα 
έχοντας έκ διφθέρων τε καί δέρρεων, ώς μήτε πυριφλέκτοις βάλλοιντο 
βέλεσι, καί ές προβολήν έσόμενα τοις από τούτων μάχεσθαι μέλλουσιν. 
άλλα καί των ξυλίνων άνωθεν πύργων ίστοί κατεπάγησαν έχοντες οία 
καί όσα έπιχυθέντα έξάψαι τε φλόγα καί είς μέγα προκαλέσασθαι πέ-
φυκεν. ένιαχου δέ καί έπ ' αυτών προυφαίνοντο τεκτονικά πολεμιστών 
άνδρών άναπαύματα, όποια είσανίασιν οί έπί τών Ικρίων τόν βυθόν 
διορώντες καί τά έθνη τών νεπόδων έπισκοπεύοντες. έπί τίνων δέ καί 
λίθους δι' άλύσεων ήρτημένους, έπιχαλωμένους διά μηχανών καί αύ 
πάλιν άναφερομένους καί πρός τάς χρείας τών καιρών μεταγομένους, 
έπί δέ καί τέσσαρα πρός τοις δέκα πετροβολά όργανα έπί τών πύργων 
Ιστάμενα. 

"Εδοξεν ούν Έρρή τε καί τ ω στρατεύματι της μέν έξω τάφρου 
πολέμω κρατήσαι, χωσθείσης δέ της δευτέρας προσάγειν ούτω τάς 
μηχανάς τοις τείχεσι. πονήρως ούν ή έφεξής τάφρος μετά τήν της 

18 sqq. : Adrianopolis obsessa initio mens. Iun. a. 1205 

37—38 oi — έπισκοπεύοντεί: cf. Nie. Or. 76, 5—6 

VP - a, LO 

24 άποκναίσαντε; Bekk 31 δονάκων Ρ Bekk 32 ßöcAotv-ro V 33 êç προβο-
λήν έσόμενα V: εΐεν άμα έ; (eis Bekk) προβολήν (έσόμενα add. Ρ8) Ρ Bekk 

(18) τ η Όρεστιάδι έφίσταται. (28) εύρε δέ τήν πόλιν ταυτηνΐ παντοίω; ήρμοσμένην 
είς άντιμάχησιν · οϊ τε γάρ πύργοι πήγματα έκ δοκών προύφαινον καί έκ δερρέων 
προκαλύμματα είχον (είχον om. Ο), άλλά καί τών ξυλίνων άνωθεν πύργων Ιστοί κα-
ταπεπήγεσαν Ιχοντεί οία καί δσα έπιχυθέντα έξάψαι φλόγα καί είς μέγα προκαλέ-
σασθαι πέφυκεν (πέφυκεν : ϊσχυον Ο). έπί τίνων δέ καί λίθοι δι * άλύσεων ήρτηντο έπιχα-
λώμενοι διά μηχανών καί αύ πάλιν άναφερόμενοι καί πρό; τά$ χρεία; τών καιρών μετα-
γόμενοι · έπί δέ καί τέσσαρα πρό; τοϊ; δέκα πετροβόλα όργανα πρό (ττρό; Ο) τοίζ 
πύργοι; Ιστάμενα, άντιπράττων δέ καί αύτό; τά δμοια ξυλίνους έτεκτήνατο πύργου; 
καί διαβάθρα; έπ ' αύτοΐ; 
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Bekk 822/3/4 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 623 

πρώτης άλωσιν έχωννύετο καί κόρσαι άναύχενες καί άκορσα σώματα 
των πιπτόντων άμφοτέρωθεν άττεττλήρουυ έν πολλοίς τήν της τάφρου 
κένωσιν. ώς δ' όψέ ποτε καί μεθ' αίματα κέχωστο, προσάγουσι τάς 
πυργοειδεϊς τοις τείχεσι κλίμακας. ένθα ή μέν τη τάφρω ένίσχεται καί 
υποχαλα της όρθότητος τω ?τι μανώ καί διακένω καί νεοχύτω της 
χώσεως, ή δέ λοιπή των τειχών ίθύ προβδσα ούπω διαβάθραν έβαλε, 
καί τοις έκ των ίστών ήωρημένοις άνωθεν των πύργων βά| ρεσι τών 
λίθων πιεσθεΐσα καί τοις έκ μηχανών άφέμασι συντριβεΐσα πρός ουδέν 
έγένετο χρήσιμος, μάλιστα μέν ουυ καί πολλοί τών άπ ' αυτής μαχομένων 
κακώς Ιπαθον, έν οίς ήν καί Πέτρος ό έκ Πράτζης, ό κράτιστος άμα 
πάντων καί είς άνδρείαν όνομαστότατος, λίθω το κρανίον κατεαγείς. 
καί τότε μέν ούτως τά Λατινικά διαπεπτώκασι διαβούλια. 

Τη δ ' ύστεραία τοις τείχεσιν οί πύργοι πάλιν προσάγονται καθ' 
έτερον μέρος της πόλεως καί είσάνεισί σφας τό του στρατεύματος μαχι-
μώτατον. έν τούτω δέ ot της πόλεως άπομαχόμενοι όλίγου πδσαν την 
μηχανήν ταϊς βάρεσιν Ιδόντες έγγίσασαν καί γέφυραν ποιητήν προς 
τών έπ' αυτής τεταγμένων διαγομένην καί τών τειχών έπιψαύουσαν, 
άναπετάσαντες τάς πύλας ειτεκθέουσι μεθ' όπλων και τών όσα τρέ-
φουσι πυρ καί τήν φλόγα έπί μέγα αΐρουσι καί μάχη κρατερωτέρα τών 
πρώην συνίσταται, άπρακτοι τοίνυν καί τότε μεταχωρήσαντες καί 
αύτά είχον τά μηχανήματα έπ' δψεσιν αύτών έμπιπρώμενα. άλλα κάκ 
τών έξωθεν στρατεύματα Βλάχων τε καί Σκυθών περιιόντα τόν χάρακα 
ούκ είων ές τήν παρεμβολή ν είσάγεσθαι τά βιώσιμα. 

Άμηχανί«? τοίνυν ληφθέντες καί διατεθέντες άθυμότερον, στείλαντες 
ές Βυζάντιον σύναρσιν ήτουν ύφ' έτέρας νεαλους δυνάμεως, καί ήσαν 
οϊ γε ύπ ' άνάγκης μδλλόν τι ήπερ κατά γνώμην έξήεσαν, άφορισμώ καί 
άναθέματι μή ούτω δρώντες υποβαλλόμενοι πρός τε του καρδιναρίου 
Μαρτίνου καί Θωμα του προσεχώς έκ Βενετίας άφιγμένου πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, ήν δέ ούτος έσθήτά τε τήν πάτριον περικεί-
μενος, συνυφασμένη ν μικρού τω σώματι καί ^αφιδουμένην έκάστης τά 
είς καρπούς καί τό στήθος άφιεΐσαν άνετον, καί τό γένειον ξυρόμενος 
δρώπακος άκριβέστερον, ώς είναι τό τών παρειών έδάφιον μηδ' ύπο-
φαιούμενον όλως ταϊς πρώταις άνατολαϊς τών τριχών, άλλ' ώς ληϊστόν 
παντάπασιν άχλοον. 

V P = a, LO (LO usque ad 66 έμπιπρώμενα) 

47 άνεπλήρουν Ρ Bekk 48 αίματος Bekk 
51 ίβαλλε Bekk 55 Πλάτζης Ρ: Πλάντζης Bekk 57 ούτω Bekk 61 τοϊς βά-
ρεσιν Ρ 64 κραταιοτέρα V: κρατερωτάτη Bekk 71 ο! γε : οϊδε Ρ Bekk ήπερ: 
ή V 72 καρδηναρίου Bekk 77 ύποφαινόμενον V 

(61—66) καί γέφυραν ποιητήν τών τειχών Ιτπψαώουσαν. οϋδέν δέ τι γενναΐον κατωρ-
θωκώς, άλλά καί πολλού; έν τα!; τειχομαχίαι; άττοβαλόμενοζ (άποβαλλόμενο; LO,) 
άπρακτο; ύπεχώρησε (cf. ρ. 624, 82—83) καί πρόζ ξυμβάσεις άπείδεν, Ιπειτα τοίς π ο -
λεμίοι; σπεισάμενο; LO 66—ρ. 626, 75 άλλα — έπίσημοι om. LO 
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624 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 824/516 

80 Μήπω δέ της ξυμμαχίας ήκούσης καχεξία κατέσχε τήν στρατιάν 
ΰττό τε των καταβεβλημένων ταϊς σκηνσϊς νεκρών και του των άήθων 
ές βρώσιν άψασθαι τους πλείους ή τους άπαντας. άραντες τοίνυν έκεϊ-
θεν νυκτός άπενόστησαν και τοΙς περί το Πάμφυλον χωρίοις έναυλισά-
μενοι τών άνηνύτων καΐ μακρών καμάτων εαυτούς άνεκώχευον. ούχ 

85 ούτοι δέ μόνον τοις κακοϊς τοΐσδε περιεπάρησαν, άλλά καΐ οΐτινες 
αύτοϊς ξυμμϊξαι καί συνελθεϊν άπεθάρρησαν έξιόντες της πόλεως, Βλα-
χικοϊς καί ΣκυΘικοϊς έγκύρσαντες τάγμασι μικρού δεϊν άπαντες διε-
φθάρησαν. 

"Οθεν ές συμπήξεις άλλων μηχανών άπιδόντες ιστούς διαρμένων 
90 νηών έκ | τών παραλίων ξυνέλεγον πόλεων, καί όσων δέ ύπεσπάνιζον 

έκ τών της Προποντίδος ορών ταυτί άπέτεμνον, έργεπείκτηνπεπομφότες 
έκεϊσε τόν της Πετούνης κόμητα Κόνωνα, έπεί δέ είχον άλις τών έλε-
πόλεων, εν πολλοίς αΰτάς καί σιδήροις διαλαβόντες, ώς εϊεν του πυρός 
σθεναρώτεραι, προς τοις πολέμοις καί πάλιν γίνονται 

95 Καί δη τήν 'Ορεστιάδα παρεικότες, ώς εξ ών Ιπαθον ούχ άλώσιμόν 
ι σφισι δόξασαν, εγνων τώ Διδυμοτείχω προσβαλεΐν. ούκοϋν καί παρ' 

αύτφ στρατοπεδευσάμενοι πολιορκεϊν ές νέωτα τό φρούριον διηρ-
ρένωντο καί τά τειχομαχεΐα προσάγειν, ώς αν έξέλωσιν, ήτοιμάζοντο. 
άλλ' οΰπω επί τώ παροξυσμώ τούτω τών Λατίνων έδυ ó ήλιος, καί 

5 πληρούται νεφών ò άήρ καί ραγδαίας βροχής θεόθεν άφορισθείσης έν 
τοις άνόπιν του Διδυμοτείχου μέρεσιν ό τώ φρουρίω παραρρέων Εύρος 
διευρυνθείς ύετώ και μέγας έκ μικρού τω τότε φανείς τάς πεδιάδας έξ-
υδατοΐ καί τω στρατοπέδω τών Λατίνων έξαπιναίως έπικλυσθείς όπλα 
παρασύρει καί μηχανάς, ίππους απάγει πολεμιστάς, άνδρας διανηχο-

ιο μένους τόν 'Αχέροντα δείκνυσιν εί δ' ούκ ήν εισέτι φαυσιβολών ήλιος, 
άλλά τό δεινόν νυκτός έπεγένετο, τό πλεΐον άν άπώλετο του στρατεύ-
ματος. τω δ' έξαισίω του πράγματος καταπλαγέντες όπόσοι τών 
Λατίνων ές νουν εβαπτον, μηδ' αιμάτων άνδρες ές τό παντελές έτύγ-
χανον δντες, μεταναστεύσειν έκεΐθεν εΐλοντο καί τοις άλλοις ούτω ποιειν 

15 ύπέθεντο. | άλλά καί τό λοιπόν της στρατιάς είς θαύμα τό γεγονός θέ-
μενοι ταχέως έξήραν έκεΐθεν. και οί μεν σύν αύτω τώ Έρρη τήν Κων-
σταντίνου κατέλαβον, οί δέ τάς πόλεις φρουρεΤν έπετράπησαν, όπόσαι 
χερσαϊαί τε καί άγχίαλοι Λατίνοις ύπήκουον. 

82 άρσντΕζ: fine mens. lui. a. 1205 17 κατέλαβον : ca. Kai. Oct. a. 1205 

13 αίμάτων άνδρες: Ps. 54, 24; al. 

VP = a 

82 είς Bekk 83 Πάμ-
φιλον Bekk 86 συμμϊξαι Ρ Bekk ξυνελΟείν Ρ 87 κατά τήν όδόν post 
Σκυθικοί? add. Bekk 89 διαρμενίων V: δυαρμένων Bekk 90 συνέλεγον Bekk 
δέ om. Ρ Bekk 91 άττέτεμον Bekk 2 eìs Bekk 6 "Eßpos Bekk 7 τοΟ 
τότε Ρ Bekk 10 έσέτι Bekk 14 μεταναστεΟειν Bekk 16 αύτω om. V 
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Bekk 826/7 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 625 

Πλην ούδ' ούτως ηρέμησαν τά δεινά, ούτε μην βελτίω παρά τοΰτο 
'Ρωμαίος έφάνη τά πράγματα, ή τε γάρ Λατίνων υπεροψία καί πρός 20 
'Ρωμαίους υποψία καί τό του φρονήματος άκαθαίρετον της πρώην 
προθέσεως εϊχετο καί α δρδν ουκ είχον τούς άποστάντας καί καθ' ών 
πολλάκις τάς λόγχας ήκόνησαν, ταϋτα τοΤς υπό χείρα §τι έπέφερον καί 
κατ' αυτών τούς οδόντας έβρυχον. καί ή των προς εω 'Ρωμαίων περί 
τό κακώς πάσχον ομογενές ανεπίστροφος γνώμη καί ή παντελής παρ- 25 
όρασις καί έπίλησις ούκ εύφόρητα Ιβαλλεν- ούτε γάρ χρήμασιν ούτε 
στρατεύμασι τών δυσμικών άντελαμβάνοντο πόλεων. 

Άλλ ' οί μέν Λατίνοι της 'Ασίας άναχωρήσαντες τήν Θράκη ν εκο-
πτον, μόνη ν άναρριπτοϋσαν τόν υπέρ ελευθερίας 'Ρωμαίων κίνδυνο ν 
οί δέ του έκ σφών κινδύνου παρά δόξαν άνεθέντες ούδενός ήσαν άγαθοΟ, 30 
ούτε μήν σωτήριόν τι και φυλακτήριον έαυτοΐς καί τοις φυλέταις μετ-
ήλθοσαν, άλλ' εις νουν άδόκιμον παραδοθέντες, ώστε τά μή καθήκοντα 
δραν καί μηδαμώς ΐέναι προς αΐσθησιν, κατά | δήμους καί φατρίας 
διέστησαν, πόλεις έξέμηναν, κατ' άλλήλων ώπλίσθησαν, τούς θεσμούς 
της συγγενείας ήγνόησαν, καί γεγόνασι φυλή φυλή καί Ισραήλ καί 35 
'Ιούδας, τό πάλαι παρά τ ω προφήτη θρηνούμενον, οί μέν τώδε συν-
νεύσαντες καί ώς βασιλεϊ σφών προσφερόμενοι, οί δ' εκείνω προσ-
ρέψαντες, ώς καί τοις πολλοίς κρίνεσθαι είς κατάραν καί πλησμονήν καί 
της όμογενείας οπταλλοτρίωσιν. ώς δέ ποτε συνέδραμον ες φιλίαν, ούδ' 
ούτω μέν ώς είς μίαν συυηρμόσθησαν γνώμην, ούδ' ές συνασπισμόν 40 
άλλήλους παρακροτήσαντες έπαρήξαι όλως ταϊς έσπερίαις προέθεντο 
πόλεσιν, άλλ' είς χειροτονίας βλέψαντες βασιλέων οί μέν κατά τά ποτώ-
μενα τών ζώων συμφορηδόν συνανίπτανται τώδε καί σνναπαίρουσιν, 
οί δέ καί ράμνους άκανθώδεις ές άρχήν προχειρίζονται. καί ήν πολυ-
αρχία πάλιν τό γεγονός έπινεμομένη τήν έω καί θηρίον τρικάρηνον ύπό 45 
τών άβελτέρων διαπλεχθέν. 

45 θηρίον τρικάρηνον: i. e. Manuel Maurozomes, Theodoras Lascaris et David 
Comnenus 

32—33 8Ïç — δραν: cf. Rom. 1, 28 32 App. ctOroùs — μακρύναντες: cf. Ps. 72, 27 
35—36 γεγόνασι — Ιούδας: cf. Nie. Or. 134, 5 42—43 κατά —συνανίπτανται: 
cf. Greg. Naz. Or. 21, 25 (PG 35, 1112 A) 44 oí — προχειρίζονται : cf. lud. 9, 14; 
Nie. Or. 1. c. 45 θηρίον τρικάρηνον: cf. Nie. Or. I l l , 15 

VP = a 

23 Iti om. P a e 26 ούκ άφόρητα VP : άφόρητα Bekk 26 γάρ P l r ούτε alt. : 
η Bekk 27 δυτικών Bekk 30 oí δέ: oí δέ ημέτεροι στρατηγοί Bekk ουδέν 
ήσαν άγαθοΰ Ρ : ουδέν ήσαν οΰδαμοΰ Bekk 32 καί αύτούξ άπό θεοΰ μακρύναντες 
post παραδοθέντες add. Bekk 34 καί post διέστησαν add. V 35 ήγνόησαν: 
συγχέαντες Bekk καί tert. om. Bekk 38 καί τοις φρονίμου post τοϊς πολλοί; 
add. Bekk 39 eiç V 41 προέθεντο Tats έσπερίαις V 44 ^ιαδάμνους V 
eis V 

40 van Dieten, Nik. Chon. Hist. 
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626 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 827/8 

Ό μέν γάρ Μαυροζώμης Μανουήλ τόν Καϊχοσρόην ύττοδύς, où 
πάνυ ττρό πολλού τ η σφετέρα θυγατρί συναφθέντα και της Ίκονι-
αρχίας αύθις λαβόμενον, ής είχε πρότερον έκπεσών, πάντα ήν μηχα-
νώμενος, ει πως αύτοϋ συναιρομένου του βασιλείου τύχη òνάματος, 
καί την δσην ποτίζει Μαίανδρος έπιών μετά Τούρκων εφθειρέ τε καί 
Ικειρεν. 

Ό I δέ Λάσκαρις Θεόδωρος, ώς γένει διαπρεπέστατος καί κήδει 
βασιλείω περίδοξος, άποκρουσάμενος έκεΐνον τό έξέρυθρον πέδιλον 
ύποδύεται καί βασιλεύς 'Ρωμαίων ύφ' όλων των έφων αναγορεύεται 
πόλεων. 

Ό δ ' έκ Κομνηνών Δαυίδ στρατολογήσας Παφλαγόνας καί οϊ την 
Ποντικήν οίκοϋσιν Ήράκλειαν καί μοϊραν μισθωσάμενος Ιβήρων των 
πινόντων του Φάσιδος κώμας καί πόλεις υπεποιεΐτο καί τόν οίκεϊον 
μεγαλύνων κασίγνητον, φ ή κλήσις 'Αλέξιος, πρόδρομος έκείνου καί 
προκήρυξ έγίνετο. ό δέ Ιμελλεν άεΐ χρονίζων έν τοις της Τραπεζοΰντος 
μέρεσι καί παροιμιακός έδείκνυτο "Υλας, φωνούμενος καί μη όπτανό-
μενος. 

Έπεί δέ καί τ η Νικομήδους ό Δαυίδ ούτος προσεπέλασε διά τίνος 
αύτω στρατηγούντος μείρακος, Συναδηνοΰ τήν έπίκλησιν, στράτευμα 
ξυναγείρας ό Λάσκαρις κατ' αύτοϋ επεισι, διά μέν της τετριμμένης καί 
λείας εμφασιν δούς πορεύεσθαι, έκπεριελθών δέ τραχειαν άλλην καί 
δύσβατον καί προσπεσών άφώρατος τ ω Συναδηνφ. όθεν καταστρα-
τηγήσας ούτω τόν νεανίαν αύτόν τε συνείληφε καί τό έκείνου στρά-
τευμα διεσκέδασε καί τόν Δαυίδ μή περαιτέρω προϊέναι της Ποντικής 
Ήρακλείας παρέπεισε. 

Μετ' ού πολύ δέ καί τ ω Μαυροζώμη συμπλακείς φυγάδα δείκνυσι 
τούτον, καί τούς Τούρκους κατά κράτος τρεφόμενος ούς μέν διέφθειρεν, 
ους δέ έξώγρησε, καί τούτων μάλιστα οϊ της στρατιάς προετάττοντο 
καί τό γένος ήσαν έπίσημοι. | 

49 otOôis λαβόμενον: a. 1205 55 άναγορεύεται : aestate eiusdem anni 

47 ό etc.: cf. Nie. Or. 127,15—18; 136, 33 sqq. 53 ό etc.: cf. Nie. Or. 130 30; 
132, 24; 134, 15 sqq. 55—56 βασιλεύς — πόλεων : cf. Nie. Or. 134, 18 57 6 
etc.: cf. Nie. Or. 127, 13—15; 135, 32 sqq. 62 παροιμιακός — όπτανόμενος: cf. 
Zenob. 6, 21 72 μετ' etc.: cf. Nie. Or. 136, 33 sqq. 

VP = a 

47 Καισχορόην V 50 αύτοϋ: αύτω Bekk 53 ευπρεπέστατος Bekk 
54 ΙρυΘρόν Bekk 60 ή om. V 61 έγένετο Bekk της om. V 62 "Υλλας 
codd. 64 καί om. Υ Νικομήδεια V 66 σνναγείρας Bekk 68 
καταστρατηγήσας: καί στρατηγήσας Ρ Bekk 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:24



Bekk 829/30 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 627 

Καί τήδε μέν τά προς εω έφέρετο· ó δέ Μυσός 'Ιωάννης τη Φιλιπ-
πουπόλει έπιστρατεύσας αίρει ταύτην πολέμω καί καθαιρεί προνομεύσας 
καί πολλούς των ?νδον ύποδικάζει τοις ξίφεσι, καί ιτάλαι μέν ένσκολιευ-
ό με vos τη πόλει καί τη ταύτης έφεδρεύων άλώσει καί βαρυμηνιών τοις 
οίκήτορσιν ώς μηδ' δλως ούτω ύποκύπτουσιν μηδ' ώς βασιλεΐ ττροσ-
έχουσιν, άλλ* ώς αίμάτων άνδρα έκτρεπομένοις, καί τότε δέ ττρός πλείονα 
Θυμόν έκκαυθείς ύπό βαρβάρου φρονήματος οίς τόν Άσπιέτην Αλέξιον 
είσωκίσαντο, κάκείνω μέν ώς άρχηγω ύπέκειντο σφών, αύτόν δ' έπιόντα 
μεθ' διτλων πολλαχή άπεκρούσαντο. 

ΤΗν δ' αν ή πόλις ήδε κακών άθιγής, ε! καθ' έαυτήν διεξήγετο, τοΟτο 
μέν ήττίως προσφερόμενη Αοπτίνοις, τοΟτο δέ τόν Μυσόν Ίωάννην 
ουκ έκτρεπομένη παντάπασι. νυν δ' έπομένη τη μητρί παις, έξ ών 
άκροσφαλής έκείνη γέγονε καί εύάλωτος βασιλίς ο Οσα καί πασών ύπερ-
κειμένη πόλεων, έκ τούτων δή καί αύτη χείροσι κακοΐς προσωμίλησε, 
καθ' δσον προνομαΐς έκδοθείσα καί μαχαίρας στόματι ?τι καί προσ-
καθηρηται καί είς περιφανές ερείπιου κατηδάφισται, καθ' §ν μόνον τούς 
όφθαλμούς διαχέον τών θεωμένων, τό έκ ποδών άνηρτήσθαι τόν Άσπιέ-
την έπ' ΙθυτενοΟς σκόλοπος διατετορημένον τούς έπισφυρίους τένοντας 
καί κάλως έπ! τούτων δεξάμενον. 

Τά δ' έπί τούτοις, ούκ ελαθον τόν Ίωάννην ο! τω Άσπιέτη σύμ-
φρονες καί προς ύψος βασιλείας έκεϊνον κουφίσαντες· | όθεν ύφορώμενοι 
μή δίκας δοιεν ώς Αλλοπρόσαλλοι, αφίστανται λαμπρώς, άμέλει καί 
έκποδών χωρισθέντες οί μέν προσίασι Θεοδώρω τω Αάσκαρι, τών 
έφων κρατοΟντι πόλεων, οί δέ συνδραμόντες ές "Ορεστιάδα, άλλοι δ ' 
είσιόντες τό Διδυμότειχον Λατίνοις σπένδονται. καί πέμψαντες αγγέλους 
σφίσι στρατηγόν έξαιτουνται τόν Βρανδν Θεόδωρον. 

77 Philippopolis capta initio aestatis a.l205 5 πέμψαντες: a. 1206 ante mens. Sept. 

81 αίμάτων δνδρα: Ps. 6, 7; al. 90 μαχαίρα* στόματι: Gen. 34, 26; Sir. 28, 18; al. 

VP = a, LO 

76 έφέροντο V 77 ττολέμω om. Ρ Bekk 
δέ add. V 87 ούκ om. V 

83 προσωκίσαντο V 86 καί post 

76—84 καί — άπε-
κρούσαντο: Τηδε μέν ou ν καί ταύτα έφέρετο. ό δέ Muaôç 'Ιωάννης καί πάλαι μέν ένσκο-
λιευόμενος (ένσκυλευόμενος Ο) ήν τ η Φιλιππουπόλει καί τη ταύτης άλώσει έφήδρευε, 
καί βαρυμηνιών fjv τοις οΐκήτορσιν αύτη s (αύτοΤς O) obs μηδαμως ύποκύπτουσιν αύτω, 
μηδ' ώς βασιλεΐ προσανέχουσι, τότε δέ πρός πλείονα θυμόν έκκαυθείς ύπό βαρβάρου 
φρονήματος οίς τόν Άσπιέτην 'Αλέξιον είσωκίσαντο καί ώς άρχηγω ύπέκειντο του-
τωί, έπιστρατεύει (ταύτη add. Lpc) καί περικάθηται καί αίρει καί καθαιρεί πόλιν εύδαΐ-
μονα καί μεγάλη ν LO 85 — 628, 14 ήν — διαφίησι om. et sq. p. 631, 17—636, 65; 
deinde p. 628, 7—631, 16 LO 

40* 
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628 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ NI AT OY Bekk 830¡1 

Βραχύ τό εν μέσω, καί την Μυσίαν είσιών Ιωάννης καί τά εκεί προς 
τό ευ διαθέμενος καί κολάσεσι βαρείας καί Θανάτοις και vols τούς άπο-
στάντας ύπενεγκών έγνω μετ' όργιλώδους και φονίου βλέμματος καί 

ίο γνώμης άσυμπαθοϋς έπιστρατεύειν 'Ρωμαίοις, ούκέτι φάσκων τάς σφών 
δολοφροσύνας ύφίστασθαι δύνασθαι καί τό άπιστον ήθος καί τό της 
αυτής ώρας πολλάκις παλιμπετές φρόνημα, τοίνυν άναρραγείς ες όργήν 
στρατευμάτων Σκυθικών μελισσώνας τοις έαρινοίς άνθαμίλλους άνθεσι 
διαφίησι. 

15 Τινά μέν οΟν αυτών ώς ουδέ μυρμήκων στρατεύματα τάς ιεράς άλως 
άμφιπονούμενα την 'Αδριανού διειλήφασι, τινά δε προσπελάσαντα τω 
'Ρουσίω ττρός άντιμάχησιν έττισττώνται τό τή πόλει ταύτη έφεδρεΟον 
έκ Λατίνων όπλιτικόν. κράτιστον δέ ήν τούτο διαφερόντως τών άλλων 
καί ύψηλόν μέν τά σώματα, θαυμαστόν δέ ταϊς μελέταις ταΐς κατά 

2ο πόλεμον καί παρά τίνος Τερή στρατηγούμενον, ανδρός τών πάνυ 
έπισήμων καί ευγενών, τό μέν ουν όπλισάμενον ηει την ταχίστην, ένθα 
εξ όπτήρων έπύθετο τούς Σκύθας κατασκηνουν· οί δέ την ές αυτούς τών 
Λατίνων | φθάσαντες έφοδο ν εις τον τω 'Ρουσίω περικείμενον τόπον 
λεληθότως παρεμβάλλουσι, καί δη έπανιοϋσι τοις Λατίνοις όφθέντες τω 

25 τε της θέας άδοκήτω διαθροοϋσι καί φαντάζεσθαι τά μή χρηστά τω πλήθει 
διδόασιν. άμέλει και συμπλοκής καρτεράς γενομένης καί ταΤς άνδραγαθίαις 
έξισουμένων έκατέρων, τελευτών πολλά δράσαντες oi Λατίνοι σχεδόν 
άπέθανον άπαντες. 

Τής δέ μάχης ταύτης ούτω γεγενημένης, έτεραι Σκυθών άποσπάδες 

14 διαφίησι: ca. diem 15 mens. Ian. a. 1206 

13 μελισσώνας —άνθεσι: cf. Horn. Β 87—89 15 ιεράς άλω;: cf. Horn. E 499 

VP = a, LO 

7 ό 'Ιωάννης Bekk τάκεΐ Ρ Bekk 11 δύνασθαι om. Bekk 12 eïç Bekk 
16 άμφιποτώμενα Bekk 19 μέν om. Pa o post δέ ras. 3 litt. (cf. LO) Ρ 21 ΐει 
PLO 23 παρακείμενον V Bekk 24 παρεσβάλλουσι Ρ Bekk 27 ol om. V 
29 ταύτης om.V 

7 sqq. post 636, 65 hab. LO 7—14 Où πολύ δέ τό έν μέσω, καί πάλιν 6 έκ Μυσών 
'Ιωάννης στρατευμάτων Σκυθικών μελισσώνας τοις έαρινοΐς άνθαμίλλους άνθεσι κατά 
τών Ιν Θρφκ-η διαφίησι κωμοπόλεων, άναρριπισθείς ές (είς Ο) όργήν κατά τών έπισή-
μων αΙχμαλώτων (αίχμ. έπισ. Ο) 'Ρωμαίων, ους Ιν δεσμοϊς είχε, καί πάντας ύποδικάσας 
θανάτω, σύν αύτοϊς δέ καί τόν βασιλέα Βαλδουϊνον, δν καί κατά φαράγγων ώσας κυσί 
τε καί οίωνοίς παρέδωκε μέλπηθρον (-Θρα O). LO 15—16 Τινά μέν οΰν τών τοι-
ούτων στρατευμάτων ώς ούδέ έθνη μυρμήκων τάς Ιεράς άλως άμφιπονούμενα τηδε κά-
κεϊσε διασκεδασθέντα κακώς έτίθουν τά (τό L) έν ποσί, τινά δέ etc. LO 19 ύψηλόν 
τά σώματα, Θαυμαστόν δέ καί LO 20 καί om. LO τών πάνυ: ένός τών LO 
21—22 ενθα έξ όπτήρων έπυνθάνετο κατεσκηνηκέναι τούς Σκύθας LO 27 τελευ-
ταΐον LO 29 γενομένης LO 
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Bekk 831/2 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 629 

μυριάριθμοί τε καΐ μάχιμοι περί τον "Απρων έλάσασαι τούτον εύπετώς 30 
χειροΟνται και τό δλον αίροί/σιν αύτοβοεί· καί τόν μεν καθεϊλον, του δ' 
ενόντος πλήθους δ μέν άπέκτειναν οί ΣκύΘαι, ô δ' άπήνεγκαν εις λαφυρο-
πώλησιν συνδοϋντες καί τάς χείρας άποστρέφοντες. πολλούς δε καί 
πυρί παρέδοσαν νικώντες, ού μην καί ταϊς νίκαις άνθρωπίνως χρώμενοι. 

Έκ δέ της Θερμής ταυτησί μάχης επί τήν παράλιον τραπόμενοι 35 
'Ραιδεστόν τόν μέν Βρανδν Θεόδωρον, δς ηγεμόνευε των ες 'Ορεστιάδα 
στελλομένων Λατίνων, καί πρό του έπιστήναί σφας έκεΐθι φυγάδα 
δεδείχασιν ώσπερ καί τό συνεπόμενον έκείνω στράτευμα, την δέ πόλιν 
ολοσχερώς καί κατά κράτος έλόντες ήνδραποδίσαντο. είτα καί εις 
έδαφος βάλλουσιν, άθάνατον τήν προς ήμας εχθραν υπό Βλάχων εχειν 40 
δεδιδαγμένοι καί πρός παΐδας άπό παίδων παραπέμπειν άείμνηστον. 
τό δέ πρόθυμον μη καταψύξαντες, όπτηντηκότες εκείθεν ες Πέρινθον, έκ 
δέ ταύτης είς τό Δαόνιον ούδε|νός εις χείρας ΐόντος διά τό της τόλμης 
παράβολον, καθ' ήλικίαν αύτάς ήχμαλώτευσαν καί τά τείχη κατ-
ήρειψαν. 45 

Ού μόνα δέ τά προς θάλασσαν ούτως επραττον ταις των Σκυθών 
εύχειρίαις καί γενναιότησι και των έπομένων σφίσιν εκ του Βλάχικου 
συστήματος, οί καί μάλλον τοις περιβόλοις των πόλεων έπεβούλευον 
σκαπάνας καί πτύα χειριζόμενοι, άλλά καί τά της άλμης άφιστάμενα 
πάντα τοις αύτοϊς καί χείροσι κακοίς προσεπάλαιον, μηδεμιδς ελπίδος 50 
είς σωτηρίαν ύποκειμένης, έπεί καί οί άήθως έκ δουλείας ελευθερίας 
ηύμοιρηκότες, των μεγίστων άεί έφιέμενοι ούδένα μέν του δυσπραγήσειν 
αύθις λόγον τιθέασιν, ταϊς δέ παρατυχούσαις τύχαις καί νίκαις ώς επί 
πλείστον έπεξερχόμενοι των μέν πρώην τέλεον έπιλήθονται, τοις δ' 
ένεστώσι γήθονταί τε καί ένυβρίζουσι. 55 

Διά ταϋτα τοίνυν ή τε λαχουσα πολιστήν τόν Άρκάδιον καί Με-
σήνη έπί τήδε καί πρός αύτη Τζουρουλός τά των δεινών πεπόνθασιν 
έσχατα καί άγροί καί κώμαι καί τ&λλ', όπόσα ταϊς πόλεσι ταύταις 
ύπέκυπτον πρότερον καί δσα ες αυτήν τήν πόλεων πασών προεδρεύ-
ουσαν παρατείνουσι, ταϊς Σκυθικαϊς χερσί καθυπέκυψαν. 60 

Έπί πασι καί οί τό πόλισμα τόν Άθύραν οίκοΟντες όλέθροις άν-
ηκέστοις περιεπάρησαν. τά μέν γαρ πρώτα έπί χρήμασι τοις Σκύθαις 

VP = a, LO 
30 περί : πρός V 31 τό om. Bekk 33 καί pr. om. Pac O 35 τροατόμενοι om. 
pac 4ΐ άείμνηστον τταραπέμπειν V 42 ει; VO Bekk 43 el; pr. : âs O eis 
alt. : t% V Bekk 46 μόνον V θάλοπταν V 51 έττικειμένης V ol om. Bekk 
53 ctOôiç om. V 53—54 ταϊ; Si παροπνχούσαΐΐ . . . τοις δ' ένεστώσι: Tais δ' ένε-
στώσσι; . . . τοις δ'ένχερσΙΟ 55 γεγήθσσι Ο 58 τδλλα Bekk 59 τήν των 
πόλεων V 
32 λαφυραγώγησιν LO 39—40 είτα — βάλλουσιν om. LO 51—52 έκ —ηύ-
μοιρηκότες : άπαυχενίσαντεί έαυτούζ δουλείας LO 53 έσαΟβις LO 54 τό πλείστον 
LO 61—62 όλέθροις—περιεπάρησαν: άνηκέστοις δεινοϊς ττεριέπεσον LO 62 
διά τίνων 'Ρωμαίων post Σκύθαις add. LO 
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630 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 832/3/4 

συνέβησαν καί ήσαν οι έκ Σκυθών άφιγμένοι τά έκ χρυσού έισέπραττον 
κόμματα· πρός δ' έσπέραν ένίων όπταντησάντων έκεΤσε του Λατινικού 
συντάγματος, δ συνην έν 'Ραιδεστω τω Βρανδ, κεχαρισμένως σφίσιν, 
αλλ' ού προσάντως οί έν Άθύρα προσφέ|ρονται· ωοντο yàp ώς συμ-
παραμενουσιν έκεϊθι καί τόν κατά Σκυθών αγώνα έπαποδύσονται. 
αλλ* οί μέν ττερί πρώτην φυλακήν της νυκτός εκείθεν μεθίστανται, λαβείν 
τούς Σκύθας καί παρελθεΐν σπουδήν τιθέμενοι, καν έξέπεσον τών κατά 
σκοπόν, Σκυθών έτέραις μοίραις προελασάσαις έγκύρσαντες κατ' αυτό 
τό ' Ρήγιον καί πάντες ώς διά βραχέος ές τό ζην κινδυνεύσαντες. οί δέ 
Σκύθαι μετά την τών Λατίνων άπονόστησιν υπό τών τά χρήματα 
συλλεγόντων όμογενών λάθρα περί μέσας νύκτας διά του τείχους 
άνιμηθέντες καί τών πυλών έγκρατεΐς γενόμενοι τά ξίφη σπασάμενοι 
σύν άλαλαγή φρίκαρα τοις πλείστοις Ιτι καταδαρθάνουσιν έπεισπί-
πτουσιν, δτε μηδέ διαδρδναι £<£διον ή ν. 

Γίνεται ουν της νυκτός έκείνης έργον χρηζον δακρύων κατά ποτα-
μούς φόντων άένναα· ού γάρ μόνον άρρενές τε καί θήλειαι τούτο μέν 
άνηρέθησαν, τούτο δέ άπήχθησαν δορυάλωτοι, άλλ' ούδέ τά ύττο-
μαστίδια τών παίδων του κακοΟ έφάνη άνώτερα, άλλ' άπεθερίσθη καί 
ταύτα κατά χλόη ν καί άνθος εύμάραντον ύπό τών έλέω άναλώτων 
έκείνων άνδρώνκαΐ μηδαμώς είδότων ώς άδικεΐ τήν φύσιν καί τόν θεσμόν 
αθετεί τόν άνθρώπινον ό περαιτέρω της νίκης καί του κρατεϊν τών 
έναντίων θυμω χρώμενος. τό δέ δή μείζονος πένθους άξιον, προκατειλη-
φότες οί άσπονδοι τάς ήόνας τούς έπ' αύτάς συνδραμόντας oûç μέν 
διήλαυνον ξίφεσιν, ούς δέ άπήγον όπίσω, ούς δέ κατά βυθών ήνάγκαζον 
φέρεσθαι καί τοις ύδασιν έναπόλλυσθαι · βραχείς δέ καί σκαφών λαβό-
μενοι διεσώθησαν· | ήσαν δ 'ο ί καί διαμαρτόντες της άναβάθρας είς τάς 
παρεξειρεσίας ώλισθον καί περιερρύησαν είς τήν θάλασσαν, ούτω μέγα 
ή ν τό δεινό ν καί πολυειδές καί μικροϋ πανώλεια τών έκεΐ. 

Έκ δέ τούτου κατά συναγωγάς καί στρατόπεδα τοις εμπροσθεν 
προβαΐνον τό βάρβαρον ώσεί καί σφοδρά τις λαιλαψ διεφόρει τό παν, 
ή γοϋν ώσεί πυρ, ô διαφλέγει δρυμόν, τά έν ποσίν έπενέμετο. ήν δέ τών 
πάντων ουδέν άνεξερεύνητόν τε καί άπρονόμευτον, άλλ' έκ πλείστων 
92—93 ώσεί — δρυμόν: cf. Ps. 82,15 

VP = a, LO 
63 τών ante Σκυθών e corr. L 64 έκεϊθεν post ένίων 

add. Bekk 68 Αφίστανται V 71 καί πάντες : άπαντε; V «s : ras. L: om. O 
72 τών om. O Bekk 75 λαλαγη V 76 μηδέ: μή Bekk 77 κατά: καί V: om.O 
82 τόν om. PL Bekk 86 βυθό ν Bekk 87 έναπολλύεσθαι Ο 89 παρερρύη-
σαν Bekk 93 διαφλέγει : διαφθείρει L δέ : δέ καί V 
63—64 τά — κόμματα : τά έκ συμφώνου έισέπραττον LO 67 έκεϊθι : σφισι LO 
75 πλείστοι; : πολλοίς LO 81—82 έλέω —μηδαμώς: μή έλέςο άλωσίμων έκείνων 
βαρβάρων, μήτε μήν LO 85 συντρέχοντας LO 88—89 ήσαν δ' οί καί διαμαρ-
τόντε; της ές τά σκάφη άναβάθρας τω βυθω παρεδόθησαν, ούτω LO 90 καί πολυ-
ειδέΐ om. LO 
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Bekk 834/5 ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣ1Ν 631 

καΐ μεγίστων πόλεων άσκύλευτοί τε καί άκαθαίρετοι Βιζύη τε καί 95 
Σηλυμβρία παρά ΣκυΘών ύπελείφθησαν μόναι γάρ αύται ούχ όπως ι 
Ισχυροίς διειλημμέναι τείχεσιν, άλλα καί τ η των τόπων Θέσει μάλιστα 
κρατυνόμεναι τόν παντελή διέδρασαν όλεθρο ν, μηδ' άλλως άπό Λατί-
νων οΟσαι άνεπισκόπητοι. 

'Ιταλοί μέν ούν έπί τούτοις είς άγεννές καταβληθέντες φρόνημα ώς 5 
είς μάνδραν τήν Κωνσταντίνου ένειλοϋντο καί των όσα τοις πολιορ-
κουμένοις χρήσιμα έπεμέλοντο, τ ά πρός χέρσον τείχη διανειμάμενοι, 
καί 'Ρωμαίοις ένέδοσαν ένθα σφίσι βουλητόυ άπανίστασθαι. τό δέ 
πολέμιον χρονίσαν εν τοις μικρόν αποθεν της πόλεως χωρίοις, πολλάκις 
δέ καί τοις τείχεσι προσέγγισαν έν τ ω μάχης έξάπτεσθαι, ?στι δ 'ότε καί ίο 
δια της λεγομένης του άγίου 'Ρωμανού πύλης κατ' όλιγίστους έπεισιόν 
πρός άνδρείας έπίδειξιν, είπεΐν δέ καί τύχης, ήτις έν ταΐς τότε πράξεσιν 
αύτοίς συνεφείπετο, καί μετά φόνον των έν | ταΐς πύλαις αύτίκα μόλα 
έπαναλυσαν, ες τ ά οίκοι πάλιν πανστρατί έπανέζευξε, κατά μέν άγέλας 
κτηνών τό αίχμάλωτον, κατά δέ των άστρων τήν πολυπλήθειαν τ ά 15 
ύπό ζυγόν καί δίαιταν ζωα έληλακός. 

"Επειτα μετά πλείστων καί κρατίστων δυνάμεων έξιών ó 'Ιωάννης 

17 Ιξιών: fine mens. Febr. a. 1206 

V P = a, L O 

1 Σηλυβρία Ρ»® LO 
Bekk 3 δλεθρον: κίνδυνον V άπό: παρά V 5 ώς om. Ρ Bekk 6 άνει-
λοΰντο V: Ι(νειλοΰντο) Ρ11: (ένειλ)ήθεσαν Lp« 10 τη; μάχη5 L άπτεσθαι Ο 
Bekk 11 όλίγους V 13 τών:τόνν 14 sis Bekk 

6 τοις πολιορκουμένοις : πρός πολιορκίαν LO 10 δπτεσθαι LO 
11 èrreiatòv: ίνδοθεν παρακύψαν LO 13 των έν ταΐς πύλαις: των Tais πύλαις 
έφεστώτων LO 16 post έληλακός (-χό; O) proseq. LO : Kai τηδε μέν ταϋτα έφέ-
ρετο. τά δέ των (των: ras. L) 'Ρωμαίων έπί τούτοις οία; πάντες ύπέκυπτον, πάντες 
έδουλούντο τοις κείρουσιν αύτούς Ιθνεσιν άνευ τινών των υπό 'Ρωμαίους μερών (με-
ρών: δεινών? Oac).όγάρΛάσκαριςΘεόδωρος κηδεστήςώνέπίθυγατρί τοϋ έξ 'Αγγέλων 
βασιλεύοντος 'Αλεξίου τάς πρός §ω περιέθαλπε πόλεις έκτρίβων (έκτρ. : ύπαρρενών LS°) 
πρός πόλεμον καί ϋπ' αύτών βασιλεύς άναγορευόμενος. καί (L5: om. Ο) άλλος δέ τις έξ 
όσφύος φύς 'Ιωάννου τοϋ σεβαστοκράτορος, όστις 6εϊος ήν πρός πατρός Ίσαακίου καί 
'Αλεξίου τών όμογνίων αύτοκρατόρων 'Ρωμαίων, τά περί Νικόπολη χειρίζων καί τόν 
ποταμόν Άχελώον, ούδέ ούτος άγεννώς άντεφέρετο τοις Λατίνοις άλλα καί μάλα γεν-
ναίως, καταχθείσιν είς τό Δυρράχιον καί χωροϋσιν ές τά πρόσω · πή μέν σπάνει τών 
άναγκαίων, πη δέ καί ένωπίω μάχη τήν νίκην λαμπράν άνεδήσατο καί πολλάς κατηγω-
νίσατο χιλιάδας, όσας ό Σαισοΰ έπίσκοπος έξ 'Ιταλίας στρατολογήσας καί τών δπη δή 
Λατινικών μερών συλλεξάμενος είς τά τών (τών: ras. L) 'Ρωμαίων δρια διεπλωΐσατο 
(διεπλ. : παρενέβαλεν LPc). ήν δέ τις καί τρίτος τοις έσπερίοις άνθαμιλλώμενος Ιθνεσιν 
έκ του (τοϋ: ras. L) Ναυπλίου et seq. p. 605, 65sqq. 17 — 635,7 hab. intra p. 627, 
84 (cum add.) et p. 628, 15 LO 17—24 Μικρφ (μικρόν Ο) δέ ύστερον 
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632 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ NIAT OY Bekk 835/6 

παντός έργου κρεϊττον καΐ προυργιαίτατον τίθησι την 'Αδριανού 
χειρώσασθαι και καταστρέψασθαι τό Διδυμότειχον, κρίνων τάσδε τάς 

20 πόλεις άθλον τοϋ πολέμου παντός, και ώς είη άμα ούτως αύτω της 
Θράκης άπαναστησαι 'Ρωμαίους καΐ θηρίοις άνεικέναι μόνοις αυτήν εις 
ενοίκησιν. περί τοίνυν τό Διδυμότειχον καταστρατοπεδευσάμενος καΐ 
τό χωρίον όρων ύπερδέξιον χαλεπόν τε καί άπορον αίρεθηναι μετα-
φέρειν τον ποταμόν Εύρον έπεβάλετο, περικλώμενον τω φρουρίω καί 

25 διά καθόδων τοις πολλοίς αγνώστων τούς ένδον ποτίζοντα. και μηχα-
νάς περιστήσας τό τείχος ετυπτεν, εν οίσπερ είκαζε μή πάμπαν είναι 
τοις προσβάλλουσιν άκατάσειστον, ούτε μην προεκλύοιντο τά δια-
φιέμενα των λίθων βάρη τω διαστήματι. 

Οί δ ' ένδον τον Ίωάννην εκμειλισσόμενοι παραλογάς τινας καί φάσεις 
30 εύπρεπεϊς καί παρακλήσεις αίμύλους προσηγον καί πόρρωθεν καί ώς 

βασιλέα σφών άνευφήμουν έφιστάμενοι ταϊς επάλξεσι καί φόροις ύπο-
κεΐσθαι καθωμολόγουν καί πάντα δρδν συνετίθεντο προθύμως, όπόσα αν 
έκεϊνος εχη διατάττεσθαι, πλήν του δέξασθαι αυτόν τω πολίσματι. ό 
δέ πρός όργήν έκφερόμενος και χαλεπαίνων ουδαμώς αυτούς | επί 

35 τούτοις προσίετο, αλλ' ύπεκστηναί οί τοϋ φρουρίου πολύς έγκείμενος, 
ώς και μόνον ούτω σπεισόμενος, κατ' ούδέν ήφίετο του άγώνος Ιπάλ-
ξεις άποσύρων τ η βία καί τω poi ζω και τω μεγέθει των άφιεμένων 
χερμάδων καί γωνίας πύργων κατασπών καί καταρρηγνύς τά τούτων 
θωράκια, οί δ ' εντός δρυφάκτους καί γέρρα πηξάμενοι καί νεόδορα νάκη 

40 τοις τείχεσι προπετάσαντες, ώς περιολισθαίνοιεν αύτοϊς κολπουμένοις 
όσα αϊ μηχαναί διηφίεσαν, εως μέν άνοχήν τω μαχησμφ παρείχεν ό 

22 Didymotichum obsideri coeptum initio mens. Iun. a. 1206 

18 παυτόζ Ipyou κρεϊττον: cf. p. 5 , 9 4 21 θηρίοΐΐ—ένοίκησιν: cf. p. 443, 69 

Y P = a, L O 

18 προυργιαίτερον 
Bekk 19 καταστρέψαι Bekk 21 άτταναστήσειν Ρ Bekk 22 στρατοπε-
δευσάμενο; V 24 "Εβρον Bekk 33 καί post εχη add. V 36 μόνωζ V 
ύφίετο Vs Bekk 37 τω alt. om. O 38 KCtTCxyvùç V 39 καί om. Bekk 
40 προσττετασάντε; Ο περιολισθαίνειν Bekk 41 μέν : μέν οΰν Bekk παρήγεν L 

(22—24) καταστρατοπεδευσάμενοί περί τό Διδυμότειχον καί τό χωρίον όρων ύπερδέξιον 
χαλεπόν τε καί άπορον αίρεθηναι, τόν ποταμόν Εύρον μεταφέρει, περικλώμενον LO 
25 Ινδον: èvTÒs L O καί: Iti δέ L O 26 oís L O 27—28 ούτε μην oí διαφιέμενοι 
λίθοι προεκλύοιντο τω διαστήματι LO 31 βασιλέα σφών αΰτών άνηγόρευον LO 
33 καί post Ιχη add. LO âvrôs τοϋ πολίσματοζ LO 34—36 οϋδαμώξ — σπει-
σόμενο; om. LO 37 τ η β Ια: Taïs μηχαναΐς LO τω alt. om. LO 38—39 
καί pr. — θωράκια : γωνίας κατασπών πύργων καί τά τούτων διαθραύων θωράκια LO 
39 ΙνδοΘι LO νάκη νεόδορα LO 41 τ η μάχη LO 
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Bekk 836/7 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 6 3 3 

Ιωάννης, καΐ ούτοι σχήμασιν ίλασίμοις καί ρήμασιν έναισίμοις εττλάτ-
τοντο τον ύποβαίνοντα καί έτέχναζον· ή νίκα δ' εκείνος άποβιβάζων των 
ίππων τό γενναϊον της στρατιάς κατά τά παρερρωγότα μέρη του 
τείχους τοΟτο διέταττε πεφραγμένου τοις δπλοις πάντοθεν ή καί προς 45 
έπιβατηρίους εβλεπε μηχανάς καί το λοιπόν άντιπαρεξέτεινε στράτευμα 
ττολλαχτ), τότε και αυτοί τά των ύποπιπτόντων άποδυόμενοι προσ-
ωπεία καί τόν λαμπρόν πολέμιον παραφαίνοντες εν οίς εΐχον ήμύνοντο, 
έν τοις τείχεσι κειμένην όρώντες την σωτηρίαν καί μηδέν της ανάγκης 
βιαιότερον ετερον κρίνοντες, οπτογνώσει τε καί θυμφ στρατηγούμενοι 50 
οΰκ ελάσσω εδρών ών επασχον χειρών καί τόλμης εργα έπιδεικνύμενοι. 

Μκανώς oöv επί τ η πολιορκία ταύτη χρονοτριβήσας ò βάρβαρος 
επάνεισιν ες Μυσίαν, περισβεσθείς μέν και τήν όρμήν απορία ώς καί 
Ολης εκλειπούσης φλόξ, αλλά δη καί περιψοφηθείς ύπό φήμης έτέρω έξ 
έτέρου παραδιδούσης καί πολλαχή δια|τρεχούσης Λατινικόν στίφος 55 
εντροφον πολεμώ προς επικουρίαν των έκεΐθι μέλλει ν άφίξεσθαι. 

Τότε δέ μαλακφ θανάτω τόν βίον προήκατο καί ό πατριάρχης 
'Ιωάννης ό Καματηρός, καταλελυκώς πλάνης καί άποικος ες τό Διδυ-
μότειχον. 

Οί δ ' εξ 'Ιταλών ουκ άηδώς άλλ' ώσίν όρθίοις δεξάμενοι τήν ες 60 
'Ορεστιάδα καί τό Διδυμότειχο ν πρόσκλησιν των 'Ρωμαίων, ώς δήθεν 
τά κατά σφας διομαλίσουσαν πράγματα, ότι και προς τών πόλεων 
τώνδε πρώτως άποστασών καταρραγήναι φοντο, αραντες εκ τής 
Κωνσταντίνου τήν μέν πρώτην προς τ ω Άθύρα στρατοπεδεύουσι, τ ή 
δ' υστεραία εΐσω Σηλυμβρίας παρήλθοσαν. έκεϊθεν δ' ήμέρας τινάς 65 
διαγαγόντες, έπισιτισάμενοι τήν 'Αδριανού κατειλήφασι. 

53 έπάνεισιν : ante diem 28 mens. Iun. a. 1206 57 τότε : die 26 mens. Iun. a. 1206 
63 άραντες: ca. diem 10 mens. Iun. a. 1206 66 κατειλήφασι: die 28 eiusdem mensis 

60 ώσίν όρθίοις : cf. p. 88, 36 

V P = a, L O 

42 αίνεσίμοις V LP° O 47 ττανταχή B e k k 49 όρώντες κειμένην V 52 έπΐ 
om. Y 5 3 — 5 4 ώς ύλης έκλιπούσης V 54 ύπό φήμης om. Ο 56 μέλλον Ρ B e k k 
63 πρώτως άττό πασών έλπίδων καταρραγήναι B e k k 65 Σηλυβρίας P a c B e k k 66 
καί post Stay. add. B e k k 

42—45 έτέχναζον τε τόν ύποβαίνοντα καί έπλάττοντο. ήνίκα δ ' έκεϊνος άττεβίβαζε των 
ΙΐΓττων τ ό γενναϊον τής στρατιά? καί τοις παρερρωγόσι μέρεσι τοΰ τείχους αυτό 
διέταττε LO 46—47 καί τό λοιπόν τής στρατιάς άντιπαρεξέτεινε πολλαχή L O 
48 Év οίς εΐχον: μάλα θαρσαλέως L O 4 9 — 5 0 καί τής ανάγκης κρίνοντες μηδέν 
βιαιότερον L O 51 έλάττω LO χειρός LO 53 έπάνεισιν ές Μυσίαν: καί 
προσκαρτερήσας ήμέρας έβδομήκοντα ές Μυσίαν άπρακτος έπανέρχεται LO 55 
παραδιδομένης LO πολλαχή : τήδε κάκεϊσε (καί έκ. L ) LO 56 πολέμω εντροφον 
LO 5 7 — 5 9 τότε δέ τόν βίον άπέλιπε μαλθακω θανάτω (θανάτω μαλακώ Ο) 
ό πατριάρχης Ιωάννης ό Καματηρός τταρωκηκώς είς τό (τό om. L ) Διδυμότειχον LO 
60—66 oí — κατειλήφασι om. L O 
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634 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Beh h 837/8 

Τοιαύτα δ ' ή ν τα ύπό Σκυθών καί Βλάχων έν ταϊς τότε διαπρα-
χθέντα έπιδρομαΐς, όποια ους ουκ ήκουσεν, ούτε όφθαλμός έώρακε πώ-
ποτε, ούτε μην έπί καρδίαν τινός άναβέβηκε. πόλεις μέγισται πρίν καί 

70 περίπυστοι, μυριάνθρωποι κωμοπόλεις, αξιοθέατοι άγροί καί λειμώνες 
καλλιφύτευτοι, παράδεισοι εύθαλεϊς άειρρύτοις νάμασιν άγλαόκαρποι, 
ύψόροφοι δόμοι καί οικήσεις περίβλεπτοι ές ύπερβολήν πε|φιλοτεχνη-
μέναι και χρώμασι πολυειδέσι διηνθισμέναι, παντοδαπαί τε χάριτες 
βαλανείων καί καρποβριθεϊς ημερίδες καί λήϊα τω σίτω άκμάζοντα καί 

75 αλλ' ετερα μυρία, όπόσα φύουσιν ώραι καί τόν ήμερον βίον άγάλλουσι 
καί τιθέασιν έπιτερπές καί πάσαις χάρισι περιστεφές καί πολυάρατον 
τό περίγειον, ταΟτα δη πάντα έρημα ανθρώπων όρώμενα έχίνοις 
μόνοις καί θηρίοις οικήσιμα ήν. είπεν δν τις έπιστάς έκείνοις καί πλείστα 
κοψάμενος καί δάκρυ χεάμενος καί κόνιν πασάμενος καταστροφή υ όρδν 

80 του παντός, ή yoOv των όντων έτέραν παρογωγήν, καθ' ήν ό μέν θεός 
άπεφαίνετο χόρτον καί βοτάνην καί σπείρον σπέρμα κατά γένος τε καί 
καθ' ομοιότητα έκ των λαγόνων της γης άναδίδοσθαι, ό δ ' άνθρωπος 
οΰπω ή ν ό τούτοις χρησόμενος. πόθεν αν έπλούτησα γλώτταν είς 
τοσούτων κακών διαρκή φιλότιμον άπαρίθμησιν ή φωνής μέγεθος 

85 διαπεμπούσης τοις πόρρωθεν τά γραφόμενα; 
Ώς δυστυχής έγώ συγγραφεύς, οΐοις κακοϊς έταμιευόμην, οΐοις 

έμοϊς τε καί των φυλετών δυσπραγήμασι τόν λόγον χαρίζομαι, τίς γαρ 
αν καί σχοίη δλως υπενεγκεΐν τοιαύτα θεώμενος τρόπαια πρός των 
πολεμίων άνεγειρόμενα; οί μέν γάρ πάλαι ταΐς μάχαις κρατούντες, 

90 ανθρώπινα φρονοϋντες, ούδ' άθάνατα τά μίση τηρεϊν δοκιμάζοντες, 
δια ξύλων καί βραχέων λίθων άνίστων τά τρόπαια, όπως όλίγον 

68—69 όποια — άναβέβηκε: cf. 1 Co. 2, 9 (sensu mutato) 77—78 έχίνοις — ήν: 
cf. p. 443, 69 80—83 καθ' — χρησόμενος: cf. Gen. 1, 11 

V P = a, LO 

70—72 πόλεις . . . περίπυ-
στοι, μυριάνθρωποι, κωμοπόλεις άξιοθέατοι, άγροί καί λειμώνες καλλιφύτευτοι, 
παράδεισοι etc. Ρ Bekk ύψίρροφοι V 75 άλλα V ήμερον: ήμέτερον Bekk 
76 καί alt.—περιστεφες om. V (πολυ)έ(ρα)στ(ον) Ρ»° 79 σπασάμενος Ο 
80 μέν ό θεός et in appar. immo ό μέν Bekk 83 χρησάμενος Ρ 84 καί post 
διαρκή add. Bekk 87 έμου V 89 της μάχης Ρ Bekk 90 τα om. Bekk 91 
τά om. L Bekk 

67 ένιαχοϋ δέ 
(δέ om. Ο) καί παρά Λατίνων post Βλάχων add. LO 67—68 έν τοις (πρό μικρού καί 
add. Lm«) τότε διαπεπραγμένα πολέμοις LO 68 πώποτε om. LO 69 πρίν om. LO 
70—72 πολυάνθρωποι κωμοπόλεις, άγροί καί λειμώνες άξιοθέατοι, παράδεισοι εύθα-
λεΐς . . . άγλαόκαρποι, ϋψηρεφεΐς δόμοι πολυτελείς, οΙκήσεις περίβλεπτοι LO 72—74 
φιλοτεχνηθεΐσαι καί χρώμασι διηνθισμέναι παντοδαποΐς, Ιτι βαλανείων χάριτες etc. LO 
76 καί alt. — πολυάρατον om. LO 78 θηρσίν LO 81 τε om. LO 82 όμοίω-
σιν LO 83—89 πόθεν—άνεγειρόμενα om. LO 89 γάρ: οΰν LO άνθρωποι 
post κρατούντες add. LO 90 ο ύ δ ' — δοκιμάζοντες: μηδέ μισοϋντες άθάνατα LO 
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Bekk 838/9 ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 635 

χρόνον διαμεμευηκότα παρέρχηται, ώς μηδέ φιλίας ύπο| μνήματα δντα, 
άλλ' έχθρας καΐ προχύσεως αΐμάτων εμπυρεύματα. νυνί δέ πόλεων 
κατασκαφαί καί του παντός άφανίσεις δείγματα της νίκης πρός των 
βαρβάρων έξεύρηται, οίς θεόθεν είς μαστίγωσιν έκδεδόμεθα. ούκ αν- 95 
εχόμενοι δέ, εί μή καΐ τον Κολοφώνα των ατοπημάτων προσεπιθήσουσι ι 
καΐ προσεπαγάγωσι τά παλαμναιότατα, καί γε των 'Ρωμαίων τινάς 
συγκατέχωσαν ζώντας τοις φυσικώ μόρω ή καί νόμω πολεμίω κατα-
στρέψασι τό ζην όμοφύλοις έκείνοις, συνεντυμβεύσαντές σφισιν ίππάρια 
δρομικά, οίς έπεκάθηντο, καί τόξα κερουλκά καί άμφήκη φάσγανα, μή 5 
δντος λυτρουμένου μηδέ σώζοντος, ούτω παρά βαρβάροις ού φειδώ τις 
καί συστολή τών άνομοίων τ ή φύσει πράξεων. 

1—2 τόν Κολοφώνα . . . προσεπαγάγωσιν : cf. Greg. Cypr. 2, 86 5 τόξα κερουλκά: 
Eur. Or. 268 

VP = a, LO 

92 παρέρχεται Ρ μή V 92 όντα om. V 95 έξεύρηνται 
Ρ Bekk 2 προσεπάγωσι Bekk 3 ή post τοϊς add. Bekk 

93 προχύσεως— έμπυρεύματα: αΙμάτων χύσεων LO 95 θεόθεν om. LO έκδε-
δόμεθα (έκδιδόμεθα Ο) είς μαστίγωσιν LO 95—7 ούκ άνεχόμενοι δέ οΐ άνόσιοι, εί μή 
καί τόν Κολοφώνα τών κακών έπιθήσουσι καί προσεπαγάγωσι τά παλαμναιότατα 
άτοπα, καί γε τών 'Ρωμαίων τινάς συνετύμβευσαν ζώντας όμοφύλοις έκείνων κατα-
στρέψασι τό ζην έν πολέμοις καί συγκατέχωσαν Ιππάρια δρομικά, οίς έπεκάθηντο, 
καί τόξα κερουλκά καί άμφήκη φάσγανα. Deinde add. Διά ταϋτα τοίνυν τήν Ση- 1 
λι/μβρίαν (Σηλυβρίαν L) παρεικότες ήμεΐς τήν Κωνσταντίνου είσέδυμεν, καί μήνας 
Ιξ έν αύτη διατρίψαντες ές τήν έώαν γήν διαπλωϊζόμεθα, τήν Λατινικήν άμα καί 
θέαν καί κόρυζαν έκτρεπόμενοι. δθεν καί παροικοϋμεν έν τ ή κατά τήν λίμνην τήν Άσκα-
νίαν Νικαίςί της τών Βιθυνών έπαρχίας προεδρευούση καί τών ύπό 'Ρωμαίους άπασών 5 
έφων πόλεων τό πρωτιστεύειν ύπεζώσθαι τ η τών τειχών όχυρότητι κομπαζούση. 
πλήν ούδέν δμεινον τά της τοπικής ταυτησί μεταβάσεως τοις καθ' ήμδς είσήνεγκαν 
πράγμασιν, άλλ' έσμέν καί πάλιν ταϊς λύπαις ύπέραντλοι καί μόνω διεξαγόμεθα θεώ 
βραχείας της έξ άνθρώπων εϋμοιροΰντες συνάρσεως (βραχείας — συνάρσεως: μηδέ της 
έκ βασιλέως άμοιροΰντες συνάρσεως Ο), άηδοϋς καί ταύτης διά τό μή τούς δότας Ιλα- 10 
ρούς είναι, είπεΐν δέ καί άναρσίους πρός τήν συμβίωσιν (άηδοϋς — συμβίωσιν om. Ο) · καί 
τρεφόμεθα μέν δρτω βραχεί καί μετρητω ένίοτε οίνω, κατακόρως δέ τάς τών φυλετών καί 
ήμών αύτών συμφοράς ψωμιζόμεθα καί τόν σκύφον τών θλίψεων άκέραστον χαρμονή 
προσφερόμεθα · κατά γάρ τινα γραμμήν μηκιζομένην ές τό άπέραντον δσα άχθεινά, όσα 
δεινά, όσα καρδίας έλέπολις, όσα ψυχής δαπάνησις, όσα πανώλειά τε καί παντελής 15 
έξολόθρευσις τω τών "Ρωμαίων έθνει σαφώς (σαφώς: παντελώς Ο) έπεισέφρησαν. 
Kai ίνα καθ' είρμόν καί πάλιν τό λέγειν προβαίνη μοι, δ τε Μυσός Ιωάννης οϋ καθυφήκέ 
τ ι βραχύ έκτρίβων καί άναλών τάς Μακεδονικάς καί θρςτκικάς κωμοπόλεις καί πεδίον 
άφανισμοϋ ταύτας τιθέμενος, καί ol (οΐ : ή L) έκ τοϋ τών Λατίνων δέ στίφους, όπόσα μή 
τούτοις ϋπέκυπτον καί μόνω τω νεύματι, μηδέ κατά σκίαν θανάτου τά τούτων ΰπεβλέ- 20 
ποντο (ύπεβλ. L l r : ύφωρώντοΟ) δολιχόσκια δόρατα, ούδέν ελαττον τών Βλάχων καί 
τών Βουλγάρων καί της Κομανικής στρατιάς πολεμικώς έπιόντες έκεράϊζον. "Οθεν καί 
(καί : ούΟ) φέρειν μηδαμώς ó 'Ιωάννης δυνάμενος, άλλ' είς όλεθρον οίκεϊον έπιγραφόμενος 
άτεχνώς τήν μετά Λατίνων καθ' όμολογίαν (καθ' όμολογίαν: ras. L) φιλίωσιν της έξ Ά -
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636 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ 

25 δριανοΰ τήν κλήσιν λαχούσης πόλεως, έπιστρατεύει ταύτη μετά Σκυθών μη8' ύποπι-
πτόντων σχεδόν άριθμω. περικαθίσας ούν καΐ βαλών στρατήγιον ετυτττε τά τείχη ταΐς Ιλε-
ττόλεσι, μηδέ νυκτός άφιστάμενος του δραν οΰτωσί. των τοίνυν τειχών έραζε βαλλομένων 
τ η των λίθων άντιτυπία καΐ των ένδον άπορουμένων πάντοθεν, ουδέν άλλο τό έκεΐσε ή ν ή 
παρειών δρυμοί καί τριχών τιλμοί, νηστεΐαί τε καΐ κλαυθμοί, καΐ πρός θεόν ίκέτιδες χει-

30 ρε; αίρόμεναι καί τήν τεκοΰσαν τούτον άγνήν θεομήτορα. τω τοι καΐ είωθός τό θείον 
ϋπερηφάνοις μέν άντντάσσεσθαι, ταπεινοϊς δέ χάριν έτπσταλάττειν καΐ πόρον έν άττό-
ροις βραβεύειν τοις έπικαλουμένοις (έτπκεκλημένοις Ο) τό σγιον αυτού όνομα, ουδέ τότε 
πόρρω άπήν τών θεοκλυτήσεων (θεοκλητήσεων Ο) τουτωνί. αλλ' ol μέν πολέμιοι ώς 
ήδη καί έν χερσί τήν πόλιν έχοντες μόνον ούκ έπέθυον τά έπιβατήρια καΐ έπεκρότουν τά 

35 σκυλευτήρια, ol δ ' ένδον άλλος έπ' άλλω καί κατά συνασπισμό ν πάντες τά διερρωγότα 
τού τείχους έφύλαττον, ένιοι δέ καί ξύλα κραΰρα καί φακιόλους φορυτών καί άλλο εϊ τι 
πρός άφήν πυρός έπιτήδειον κατά σωρείας άγηοχότες καί ώσεί τείχος αύτά διαθέμενοι, 
τήν τών πολεμίων έπέμενον εφοδον δφδας άνημμένας ταϊν χεροΐν άνέχοντες ώς αύτίκα 
μάλα τό ξύλινον έκεϊνο τείχος ύφάψοντες. ó καί δεδράκασι μετ' où πολύ τών πολεμίων 

40 έπιβρισάντων έπ' (έπ' :ras. L) έλπίδι τού τήν πόλιν χειρώσασθαι μή προαισθομένων 
τό έκ τών ξύλων άντίφραγμα καί τό μετ' αύτό πάλιν έπινοηθέν ώς ές διώρυχα βαθεϊαν 
της γης άναμόχλευμα. Καί ταυτί μέν τά τών πολιορκουμένων, ώς μέν αύτά έπ' αύτών 
σκέψασθαι μεγάλα, μικρά δέ πρός τά θεόθεν συμπεσόντα μετέπειτα, άήρ yàp όμιχλώδης 
έκ τών τη πόλει παραρρεόντων άναβάς ποταμών ώσεί καί σκότος ψηλαφητών τού τών 

45 πολεμίων στρατεύματος κατεσκέδασε · καί ούτως έκεΐθεν άπαναστάν τήν ές ήθη τά οίκεΐα 
έτράπετο, θεοσημείαν τό συμβάν κεκρικός δεδίττουσαν μέν αύτό,τοις δ ' ένδον καί μάλα 
λαμπρώς έπαμύνουσαν. Ούκούν καί τού μέν πολιορκεΐν έπαύσατο πρός καιρόν ό τω 
λόγφ δοθείς έν πολλοίς 'Ιωάννης, τού δέ γε τάς χώρας (χώρας Os: πόλεις Ο) ληίζεσθαι 
καί τιθέναι είς προνομήν ούδαμώς έπαύσατο (άπέσχετο Lpc) άσφάλειαν έαυτού καί 

50 άνόχευσιν (άνάχευσιν Ο) της κατά Μυσών έκστρατεύσεως τών Λατίνων τήν τών 'Ρω-
μαίων έκτριψιν φανταζόμενος καί φοβερός έντεΰθεν δοκεΐν οΐόμενος καί φιλίας μάλλον 
ήπερ (ή L a e O ) άπεχθείας άξιος. *0 δ' αύτός ού πολλού διαγενομένου καιρού καί τοϊς 
τραχεινοϊς της Μοσυνοπόλεως έπιστάς χειρίστως τά έκεΐ διετίθει. βοηθησαι δέ τοις 
πάσχουσι κακώς προθεμένου τού Βονιφατίου μαρκεσίου συμπλοκή μεταξύ τούτων γίνε-

55 ται κρατερά, καί της νίκης προσρεψάσης τω 'Ιωάννη πίπτει μαρκέσιος έκ τοξεύματος, 
άσπασίως μέν καί πασι 'Ρωμαίοις — ήν γάρ (μέν add. Ο) ό άνήρ ούτος δύστροπος καί 
φιλόχρυσος καί πεισματικός τήν γνώμην καί δυσμετάθετος καί χρήμα 'Ρωμαίοις έπι-
βουλότατον — τοις δέ θεσσαλονικεύσι καί εύχής άξιον τό βέλος καί θεοχάλκευτον 
άτεχνώς έλελόγιστο καί μόνον ού τη χειρί του Κρείττονος άφεθέν. εϊ γαρ καί είσέτι 

60 έπεβίω, ούτε μήν at ήμέραι τούτου έκολοβώθησαν, ούδέ καπνός δν ήν έκθρφσκων της 
λογίμης τών Θεσσαλών πόλεως, ούτω κακόν ήν άφόρητον καί δυσμείλικτον. Kai ό μέν 
ούτω τήν ές φδου έστείλατο έπίχαρτον 'Ρωμαίοις καί πολυάρατον τήν σφαγήν δεξάμε-
νος. τήν δέ τούτου τοπαρχίαν Μαρίας της έκ Παιόνων διαδεξαμένης τω λόγω της παι-
δοτοκίας άνέπνευσαν at ύ π ' αύτήν ταττόμεναι πόλεις τών συχνών έπιφυλλισμάτων καί 

65 τών τού έτους πολλάκις καλαμώσεων. Seq. Ού πολύ etc. ρ. 628, 7 sqq. LO 

25 έπιστρατεύει : a. 1207 initio veris 
53 έπιστάς: fine mens. Aug. a. 1207 
1207 

45 άπαναστάν: ca. mens. Maium a. 1207 
55 πίπτει μαρκέσιος: die 4 mens. Sept. a 

4 παροικοϋμεν: cf. 645, 80 sqq.; Nie. Or. 163, 24—26; 205, 27; 207, 19 18 πεδίον 
άφανισμού: Ioel 2, 3; 4, 19 31 ύπερηφάνους —• έπισταλάττειν : cf. Prov. 3, 34 32 
έπικαλουμένοις — όνομα: cf. Ps. 78, 6 44 σκότος ψηλαφητόν: Exod. 10, 21 60 
ai —έκολοβώθησαν: cf. Mat. 24, 22; Mar. 13, 20 καπνός — έκθρώσκων: cf. Horn, 
α 58 
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τΗσαν δ' ήμέραι ττασχάλιοι της ένάτης διπτπευούσης έπινεμήσεως 
του έξακισχιλιοστου έτττακοσιοστοΰ τεσσαρεσκαιδεκάτου έτους, ή νίκα 
τά οικτρά ταϋτα καί πδσαν άκοήν και θέαν δεινήν ύπερπαίοντα συν- ίο 
ηνέχθησαν. παιάνων τοίνυν καί στεναγμάτων ξΰμπας έπεπλήρωτο 
χώρος, δ ν επήλθε τό Σκυθικό ν, καί θρήνος καί ουαί καί κλαυθμός τόν 
ήχου ύπερεφώνει τόν έορτάσιμον. καί δτε τάφων κένωσις καί αδου 
καθαίρεσις καί τά εκ νεκάδων άνεγερτήρια τοις ευσεβουσιν ήδετο, τότε 
εις κευθμώνας γης καί τά του αδου ζοφερά καί φοβερά σκηνώματα κατά 15 
συνόδους αί πόλεις καθίεντο. τάς δ' άπαγωγάς, τάς δέ προνομάς, την 
δ' έναπερριμμένην ταΐς τριόδοις άωρον ήλικίαν καί τούς διαξιφισμούς | 
των προηκόντων χρόνω σωμάτων τίς ούτω πολύδακρυς καί πολύ-
Θρηνος εν άνθρώποις ώς άξίως καί πενθήσαι καί δεξιώσασθαι δάκρυσι; 

ΤΤρό δέ τής έπιδρομής τήσδε τής Σκυθικής περί τά Θρακικά πεδία 20 
κορωνών καί κοράκων στρατόπεδα, ά μεν άπό μερών τών βορείων, 
α δ' εκ τών νοτίων, κατ' έξαισίαν τινά καί μη αΰτόματον συνδρομήν 
είς Ινα συνεληλυθότα χώρον άλλήλοις συνέρραξαν καί κατευμεγεθήσαντες 
oi κόρακες τάς τών εκ νότου κολοιών έτρέψαντο φάλαγγας. 

Où μόνον δέ τά Θρακωα ό δαίμων άντιπεριέστησεν είς τοιαύτην 25 
αθλιότητα καί πειρασμών μέν άνερράγη θάλασσα, κακών δ' άυηκέστων 
κλυδώνιον εζεσε καί συμφορών άνερριπίσθησαν λαίλαπες, αλλά καί 
τά καθ' έσπέραν où προς ελαττον επασχον. 'Αθήνας μέν γάρ καί 
Θήβας καί Ευβοιαν καί τά περί Μεθώνην καί Πάτρας σπείρα Καμπανών 
και μοίρα Λατίνων ευσύνοπτος ώσεί καί κτήσεις διενείμαυτο πατρφας, 30 
οί δέ σφών δεσπόζοντες πρότερον εν προττηλακισμώ καί ατιμία ήνεί-
χοντο σφίσι μάλλον καθυποκύπτειν ή νυγμόν τινα λαβείν ες ψυχήν 
καί υπέρ έαυτών καί τέκνων άνδρίσασθαι, μήτ' αύτόθεν είς ελεύθερον 
παροξυνθέντες φρόνημα, μήτ' όψέ ποτε νουν εχειν άρξάμενοι. είσί δ' 
οί καί είς ολοσχερή φιλοτιμίαν κατά τής έαυτών πατρίδος ύπεκκαέντες, 35 
άνδραποδώδεις άνθρωποι, τρυφή καί ταις αλλαις άπονοίαις διεφθαρ-
μένοι, όχυρωμάτων καί φρουρίων άποτόμων λαβόμενοι, οί δέ καί 
πόλεων | εύτειχίστων έπιβάντες, κακοδαίμονας τυραννίδας περιεβάλ-
λοντο, καί δέον φιλεχθρεϊν Λατίνοις, οί δ' άντωφθάλμουν άλλήλοις καί 
Λατίνοις, τό καινόν, έσπένδοντο. 40 

8 ήσαν etc. : festum Paschatis a. 1206 die 2 mens. Apr. celebratum est 

VP = a 

8 ê v v à i T | s V 9 , ^ ψ ι δ ' Ρ τετάρτου καί δεκάτου Bekk 11 στεναγμών ξύμπας πε-
πλήρωτο V 20 Θράκια V 25—26 οΟ μόνον δέ τά Θρακών eis τοιαύτην περιέστη-
σεν ό δαίμων άθλιότητα V 27 καί alt. om. Bekk 29 Πάτραν Ρ Bekk Καμπάνων 
Bekk 30 μοίρα om. Bekk 31 δεσπόζοντες: σττουδάζοντεί V 33 τών τέκνων 
Bekk άνδρίσασθαι : άγωνίσασθαι Ρ Bekk 38 περιεβάλοντο Ρ Bekk 40 κοινόν 
V (έσττέν)δοντ(ο) Ρ ΐ Γ 
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Ό μέν yàp Σγουρό? Λέων Κόρινθον διεϊπε καί Ναύπλιον, ώς καί 
ΙμπροσΘεν έρρέθη μοι· ό δέ Χαμάρετος Λέων της κοίλης κρατών Λακε-
δαίμονος τύραννος ή ν των Λακώνων. Αίτωλίαν δέ καί τά τ η Νικοιτόλει 
προσοριζόμενα καί όσα πρόεισιν ές Έπίδαμνον ó Μιχαήλ Ιδιώσατο, 

45 δν έκ σπερμάτων σκοτίων ò σεβαστοκράτωρ έφύτευσεν ' Ιωάννης ό Δούκας, 
ό δέ μαρκέσιος Βουιφάτιος τη Θεσσαλονίκη προσεδρεύων ύττοκειμένην εΐ-
χεν έαυτώ τήν ές 'Αλμυρών έκτεινομένην άγχίαλον πδσαν καί πεδίων 
ήρχετο Λαρισσαίων καί μετελάγχανε των φόρων όπόσοι έξ 'Ελλάδος 
καί της νήσου του Πέλοπος είσεττράττοντο. èrrl δέ τούτοις καί άλλος τις 

50 τά Θετταλίας κατέχων μετέωρα, & νυν μεγάλη Βλαχία κικλήσκεται, 
τοπάρχης ή ν των έκεϊ. 

Είς τοσαύτας δέ τυραννίδας διαιρεβείσης της έσπέρας τί μέν των 
καλών ούκ άπήν, τί δέ τών κακών ου παρήν; χρημάτων άφαιρέσεις, τών 
θρεψαμένων εκτοπίσεις, σφαγαί καί φυγαί, καί μυρία προς τούτοις 

55 άλλα δεινά, ών τά ττλείω οί έκ 'Ρωμαίων έπετόλμων τύραννοι, μάλιστα 
δ' άπάντων ό Σγουρός Λέων, δς ούδέ της γειναμένης εύ ποιών έφείσατο, 
άλλα καί τ φ της μητροπόλεως Κορίνθου άρχιποίμενι Νικολάω σπεισά-
μενος καί τάς πρώην διχονοίας διαλυσάμενος καί σύσσιτον | ούτω τον 
άνδρα παρειληφώς τό μέν σώμα συνέστιος ήν, το δέ φρόνημα δυσμενής 

βο όποιος καί πρότερον, όθεν τάς κόρας αίμάξας είτα καί κατά σκοπέλων 
άφίησι. 

Κατά δέ τήν εω Προυσαΐοι μέν καί Νικαεΐς, Λυδοί τε oi φιλόμολποι 
καί Σμύρνη καί "Εφεσος καί τά μεταξύ τούτων κείμενα ώς βασιλεϊ προσ-
ανεϊχον Θεοδώρω τ φ Λάσκαρι. ό δέ καί νηας μακράς τεκτηνάμενος τάς 

65 πλείους τών νήσων ύπηγάγετο. σπεισάμενος δέ καί Καϊχοσρόη, τ φ 
του 'Ικονίου σουλτάνω, μέρος άπένειμε της αρχής τ φ κηδεστή έκείνου 
Μανουήλ τ φ Μαυροζώμη· τό δέ ήν ή έμοϋ του συγγραφέως Νικήτα 
πατρίς αί Χώναι καί ή άγχιτέρμων ταύτη Φρυγική Λαοδίκεια καί είς 
όσα περικλαται Μαίανδρος άπερυγγάνων ές άλα τά νάματα. Δαυίδ δέ καί 

65 σττεισάμενος : a. 1206 ante mens. Mart. 

42 έρρέθη: p. 605, 65 sqq. 42—43 et 56—61: cf. p. 611, 30/5 LO 

V P = a 

41—42 ω ; πρόσθεν V 42 Λακεδαίμονος κρατών V 45 
ό Δούκα; om. Ρ Bekk 47 έκτεινομένην: ύποκειμένην Bekk 48 ήρχετο: ήρ-
χε τών V όπόσαι Bekk 49 Tis om. V 62 τε καί Bekk Φιλόμολ-
ΤΓΟΙ Bekk : Φιλάδελφοι proposuit W. Μ. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phry-
gia I, London 1895, p. 23 n. 5; cf. E . Gerland. Geschichte des lateinischen Kaiser-
reiches von Konstantinopel I, Homburg v. d. Höhe 1905, p. 108 n. 2 63—64 
cbs — Θεοδώρα): θεοδώρω ιτροσανεϊχον Bekk 65 τ ω Καϊχοσρόη Bekk Και-
σχορόη V 66 του om. V 67 ή om. Ρ Bekk ξυγγραφέως V 69 εί; V 
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Bekk 842/3 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 639 

'Αλέξιος oí εξ υίέως φύντες του των 'Ρωμαίων τυραννήσαντος Άνδρο-
νίκου (Μανουήλ έκείνω τό δνομα), ό μεν την κατά Πόντον Ήράκλειαν 
καΐ Παφλαγόνας διείπεν, ò δ' 'Αλέξιος Οίναίου τε καί Σινωπέων της 
πόλεως καί Τραπεζουντος αυτής τήν δυναστείαν περιεζώννυτο. τήν δ' 
'Αττάλου διφκει τις Ιτερος, τήν κλήσιν 'Αλδεβραντΐνος, έξ 'Ιταλών μέν 
τήν γένεσιν ελκών, άκριβώς δ' έντεθραμμένος τοις 'Ρωμαϊκοϊς εθεαι. 
κάν τη 'Ρόδω τή νήσω άλλος τις έπρωτίστευε. 

Καί δέον ώμονοηκότας προβουλεύσασθαί τι καί καταπράξασθαι 
προφυλακτικό ν μέν των μήπω κακώς πεπονθότων της πατρίδος μερών, 
άνακλητικόν δέ τών ήλωκυιών πόλεων, οί δέ είς δοξομανίαν έκτρα-
χηλισθέν|τες καί καλεΐσθαι τύραννοι θέλοντες καθ' έαυτών ώπλιζον τάς 
χείρας, βακτηρίαν καί νήψιν, είπη δ' άν τις καί πανοπλίανκαί τρόπαιον 
έξ έφόδου τοις τών 'Ρωμαίων πολεμίοις τό διχονοεΐν άλλήλοις καί 
διεστάναι βραβεύοντες. ήν τοίνυν του βουλομένου παντός έκ του τών 
Λατίνων πολυσπερους συντάγματος τα γραφικά ταύτα έπφδειν 'Ρω-
μαίοις έπιστρατεύοντος ,,διώξας καταλήψομαι, μεριώ σκϋλα, έμπλή-
σω ψυχήν μου, άνελώ τη μαχαίρα μου, κυριεύσει ή χείρ μου." 

Πολλοί τοίνυν μέτριον συγκροτήσαντες στόλον καί ίππότας βραχείς 
μισθωσάμενοι 'Ρωμαϊκαϊς έγκατεκολπίζοντο νησοις ως πάντη πάντως 
έρημαζούσαις του έπαρήξοντος. όθεν πειραταί τίνες Γενουϊται, περι-
ψήματα άνδρών καί άμβλώματα, où κατά τούτο μέν τίνος ύπερφέροντες, 
κατά δ' έκεΐνο τα δεύτερα φέροντες, άλλ' άπανταχή πονήρως πράτ-
τοντες καί δυσδαιμόνως, στρογγύλων πέντε νηών όθενουν εύπορή-
σαντες καί σκάφη τρίκροτα κατηρτικότες πρός τοις είκοσι τέσσαρα ές 
τήν Κρήτην διαπλωΐζο νται · καί πλασάμενοι τούς έμπορους, είτα έπι-
θέμενοι ώς πολέμιοι, της νήσου ξυμπάσης κατίσχυσαν εύμαρέστατα. 

Τότε καί ό κρατών Ικονίου Καϊχοσρόης κατά της Άτταλείας έστρά-
τευσεν, αύτοβοεί τήν πόλιν έλεϊν φανταζόμενος ώς ούχ ίκανήν ούσαν 
έαυτήν διασώσασθαι. τήν δ' έκείνου εφοδον προεγνωκότες δ τε πολί-
αρχος 'Αλδεβραντΐνος καί οι σύν αύτψ τοις κοινοΐς έπεστάτουν πράγ-
μασι πέμψαντες ές Κύπρο ν συμμαχίαν έκεϊθεν είλήφασι πεζικού στρα-

1 τότε: adhuc vere a. 1206' 

85—86 διώξας — μου: Exod. 15, 9 

VP = a 

uléos Bekk τών om. Ρ Bekk 72 TTaçAayovfav V 
81 νηψιν codd. et Bekk: σκηψιν proposuit Grabler i. 1. 
83 τοίνυν : oöv Bekk 83—84 τών Λατίνων : Λατινικού V 
Bekk 88 κατεκολπίζοντο Ρ Bekk 89 Γεννουίται V 
όθενοΟν om. Bekk 95 πάσης V 1 Άτταλεΐα; codd. 

70 έξ om. V 
79 άνακτητικόν Bekk 
82 τω διχονοεΐν Bekk 

87 στόλον: πόλεμον 
92 πέντε: πάντων V 
5 είς Bekk 
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640 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 843/4/5 

τεύμα|τος, ες διακοσίους άριθμουμένην Λατίνους, κάπειδήπερ είς χείρας 
ό πόλεμος έγεγόνει καί περιείληφε τήν πόλιν τό Περσικόν στράτευμα, 
οί εκ Λατίνων ες φάλαγγα πυκνωθέντες καί τοις Πέρσαις έποφθέντες 
απρόοπτοι τοις Άτταλεϋσιν έπήμυναν, καί ούτω των βαρβάρων 

ίο καταστάντων ές δέος, εκ τε του σφών στρατεύματος πολλοί διαφθεί-
ρονται καί Καϊχοσρόης εκείθεν μεθίσταται, μή πλείους ήμερων των 
έκκαίδεκα περί την 'Αττάλου βαλών στρατόπεδον. 

Άλλα καί Θεόδωρος ό Λάσκαρις κατά του εν Πόντω Δαυίδ στρατιάν 
άγείρας της μεν Πλουσιάδος έπέβη καί της προς Δαυίδ φιλίας έκείνην 

15 άπέστησε, τοξότιδα πδσαν ουσαν καί μάχιμον είλε δ' άν καί Ηράκλεια ν 
καί τον Δαυίδ δραπέτην εκείθεν εδειξεν, εΐ μή Λατίνων τή Νικομήδους 
παρεμβαλόντων κατ' επικουρίαν Δαυίδ, έπεί καί είχε τούτοις Δαυίδ 
σπεισάμενος, έν άμφινοία κατέστη ό Λάσκαρις. είλκε μέν γάρ αυτόν 
εντεύθεν προθυμία καί τόλμα κατά Λατίνων, έκεΐθεν δ' αύθις άντέσπα 

20 τό εν χερσίν έργον, ώσεί καί εντός Ήρακλείας οΐόμενον είναι καί κυρι-
εύειν της πόλεως, καί πολλάκις έκάτερον καί ώς επί τρυτάνης ζυγου 
καί μετά συνοχής εκαστον. ώς δ' εκεκρίκει συμφορώτερον μάλλον ήπερ 
θρασύτερον επί τούς ύπερασπιστάς ιεσθαι του Δαυίδ, επανακάμπτει 
μεν είς αυτούς, ην ώδευε παρεικώς· οί δέ τά περί τούτου πυθόμενοι 

25 συστάδην μεν παρακινδυνεύειν ουκ έγνωσαν, μεθίστανται δέ νυκτός καί 
είσίασι τό Βυζάντιον. 

Ό δέ γε Δαυίδ ώς ουκουν έβάλετο κατά νουν, παρά δόξα ν | τοϋ 
κινδύνου ρυσθείς, δν εγγιον είχε προσέρποντα και σχεδόν ούδ' όσα 
γόνυ κνήμης εαυτού άφιστάμενον, άττρίξ μεν καί πάλιν της Ήρακλείας 

30 εχεται· τούς δ' εν Βυζαντίω Λατίνους της συμμάχου διαμειβόμενος 
στρατιάς σιτηγών πλοίων δεξιοϋται καταγωγαϊς καί κρέασιν υείοις 
ταριχηροΐς καί παρ* αύτών αίτεϊται δευτέραν σύναρσιν καί λιπαρεϊ 
ταϊς προς τον Λάσκαριν γραφαϊς και σπονδαΐς τοις ύποκειμένοις σφίσι 
κάκεϊνον έντάττεσθαι καί τήν ύπ' αύτόν πδσαν χώραν ταϊς ύπό Λατί-

35 νους έγκρίνεσθαι. άμέλει καί ώς είχε ταύτα καταθεμένους, πύθοιτο δέ 
καί τον Λάσκαριν έκ Νικαίας εις Προϋσαν μετάραντα, έξ Ήρακλείας 
πρόεισι καί αυτός τω συμμαχικω γουριών, δπερ έκ Βυζαντίου προσεχώς 

35 άμέλει etc. : a. 1206 autumno 

13 άλλα καί etc.: cf. Nie. Or. 139, 13 sqq. 28—29 δσα — κνήμηΐ: cf. Zenob. 3, 2 

VP = a 

6 eIs: k Ρ 8 sis Ρ Bekk 10 τε om. V 11 Καισχορορόης V 14 πρόΐ 
τόν Δαυίδ V 18 ό om. Ρ Bekk 19 τόλμη Bekk 22 Ικαστον : έταλάντευεν Bekk 
δέ κεκρίκει V 24 eis : πρ0$ Bekk 27 έβάλλετο Bekk 27—28 τοϋ κινδύνου παρά 
δόξαν V 29 μέν om. Bekk 31 υΐείοις Bekk 32—33 λιπαρεϊται έν ταΤ$ Bekk 
35 καί om. Bekk 
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Bekk 84516 TA META ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 641 

έκείνω άττέσταλτο, γυμνασίαν τε καί άνάπειραν έαυτοϋ κάκείνων ποι-
ούμενος, τόν Σαγγάριον διαβάς ποταμόν υπηκόους κωμοπόλεις τ ω 
Λάσκαρι εκειρε. καί μεθ' ημέρας μέν αυτός εκείθεν μεθίσταται ομήρους 40 
εκ της Πλουσιάδος δεξάμενος, ένίοις δέ καί δεσμά περιθέμενος δια τό 
σφδς προσχωρήααι τ ω Λάσκαρι- οί δ' Ιταλοί περί που τούς τρια-
κοσίους όρώμενοι παρεσκευάζοντο μέν καί περαιτέρω χωρεϊν κάκ των 
κοίλων προς τά μετέωρα Ιβαινον, έπελθόντος δ' αύτοΐς άπροόπτως 
περί τάς της Νικομήδειας Τραχείας Άνδρονίκου του Γίδου καί γενο- 45 
μένης συμβολής, ήττώνται μετά πλείστας άμοιβάς του πολέμου, οί δέ 
καί ζωγροϋνται τοις περισχοΟσι τά όρη καί ταΐς προλελοχισμέναις ύπό 
σφών περιπεσόντες Ινέδραις, ώς μηδέ πυρφόρον ύπολελεΐφθαι σχεδόν 
τόν τ ω Δαυίδ άπαγγελοϋντα τουτοΐ τό δυσπράγημα. 

Άλλά καί Πέτρος ó εκ Πράτζης, ού καί πρόσθεν έμνήσθημεν | (μεγέθει 50 
δέ ούτος σώματος θαυμασίω έκέκαστο καί ψυχής γενναία) περιεβλέπετο 
παραστήματι), ταϊς Πηγαΐς τή πόλει προσδεχθήναι φιλονεικών άτε 
δίκαιον έπ' αύταΐς εχειν Ισχυριζόμενος ώς οία πρώτως εκεί καταχθείς, 
ή νίκα Λατίνοι τόν κατά των προς aûyàç ηλίου 'Ρωμαίων έπανείλοντο 
πόλεμο ν, και άλλοτε μέν είσδϋναι ταύτας έκ του προφανούς επειράσατο, 55 
άποπεμφθείς δέ ώς των ενδοθι φρονούντων φίλα τ ω Λάσκαρι, εδοξε μέν 
άποσχέσθαι ταυτησί τής προθέσεως, ό δ' ενεδρεύων ήν καί πάλιν, ότι 
μηδέ προύπτως είχε βιάζεσθαι. των yoüν Πηγαϊτών τινας ύποκλέψας 
καί διαφθείρας λάθρα καί κατά βραχείς τούς οίκείους ταϊς ΤΤηγαϊς έπεισ-
άγει, πολυωρουμένους παρά Σθλάβου τινός ΒαρηνοΟ καί των τούτου 60 
συνωμοτών, πέρας δέ και αύτός ό Πέτρος καιροφυλακήσας τάς Πηγάς 
ύπεισδέδυκε καί νυκτός έπιθέμενος σύν ούδενί πόνω τούς εναντίους 
διώσατο καί τής όλης κεκράτηκε πόλεως. 

50 άλλά κα( etc.: post diem 5 mens. Nov. a. 1206 

48 μηδέ—ύπολελεΐφθαι: cf. Her. 8, 6, 2 50 έμνήσθημεν: p. 569, 16—20; 601,85; 
623, 55—56 

VP = a 

40 αύτός μέν Bekk 42 χωρησαι Bekk 45 Νικομήδους V 
Άνδρονίκου om. V γινομένη? Bekk 46 άμοιβάς: συμβολάς V 47 προλε-
λοχημέναις V 49 δυστύχημα Bekk 50 Πλάτζης Ρ : Πλάντζης Bekk 52 
orre: δτε καί Ρ : άτε καί Bekk 54 τόν om. Ρ Bekk 56 5 ' Bekk 57 καί 
om. Bekk 60 πολιωρουμένους Υ : (πολ)υωρ(ουμένους) Ρ11 Γαβρά pro Σθλά-
βου proposuit C. Hopf, Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis 
auf die neuere Zeit I (Ersch u. Gruber Τ 85), Leipzig 1867, p. 178 n. 61; cf. A. Me-
liarakes, "Ιστορία του βασιλείου τη s Νικαίας καί του Δεσποτάτου τής 'Ηπείρου 
(1204—1261), Athen 1898, ρ. 13 η. 3 61 πέρας — Πέτρος: Πέτρος δέ καί αύτός V 
62 έπεισδέδυκε Ρ Bekk 

41 van Dicten, Nik. Chon. Hist. 
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642 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ Bekk 846/7/8 

Ούτωσί δέ ττραττομένων τούτων οί την 'Αδριανού κατειληφότες 
Λατίνοι τά μέν πρώτα περί αύτήν ένηυλίσαντο καΐ άγορά της πόλεως 
έξω πεποίητο· είτα καί συναιχμίαν μετά 'Ρωμαίων άποδειξάμενοι των 
πόλεων Tivas ττεριέρχονται κακώς παθούσας ύττό Σκυθών, καί ταύτας, 
ώς ό καιρός Ιδίδου, καταστησάμενοι είτα καί τών της 'Ροδόπης σχοι-
νισμάτων άπτονται, μηδένα δέ πολέμιον εχοντες έξαπτόμενον, μήτε 
μήν όλως σφίσιν ύποφαινόμενον, είσίασι τό 2ρυμα τόν Στενίμαχον καί 
μεθιστώσιν έκεΐθεν τούς όμογενεϊς σφών, | άποσπάδας όντας τών την 
Φιλίππου διεπόντων πρότερο ν, καί ούτως ές 'Ορεστιάδα πάλιν έπ-
αναλύουσιν. άλλά καί μοΐραν στρατεύματος Θεοδώρω τ ώ Βρανά 
παραδόντες στρατηγεί ν τών έκει καταλείπουσιν. αύτοί δ ' επανίασιν 
ές Βυζάντιον καί είς βασιλέα χρίουσι τόν Έρρήν, δς ήν αύτοκασίγνητος 
Βαλδουίνου του πρώτως έκ Λατίνων της Κωνσταντίνου κατάρξαντος. 
ένιαυτόν δ' ε να καί μήνας τέσσαρας άνευ βασιλέως τά κοινά χειρίζοντες 
πράγματα ούκ άλλως κατένευσαν χρίσμα βασιλείας ότωδή τών έκ 
γένους χαρίσασθαι, ε! μή πρότερον τόν του Βαλδουίνου θάνατον ήκρι-
βώσαντο. 

Άκουέτωσαν ταΰτα 'Ρωμαίοι οί χρίοντες άμα καί τόν διά τάχους 
καθαιρήσοντα τόν χριόμενον τ φ νώ συλλαμβάνοντες, εΐκότως ούν καί 
μητρόλεθροι εχιδναι καί γένος άπολωλεκός βουλήν καί τέκνα μωμητά 
καί υίοί άνομοι ot ές ήμδς πρός όπλα εχοντες παρά πδσιν άκούουσιν 
εθνεσιυ. 

Ό δέ του Βαλδουίνου Θάνατος ούτω συμβέβηκεν. έν τ ώ ΣκυΘικω 
συλληφθείς ττολέμω καί δεσμοΐς ύποβληθείς, ώς έρρέθη μοι, συχνόν ήδη 
χρόνον καθείργνυτο ές τόν Τέρνοβον. άποστάντος δέ τοϋ Άσπιέτου 
καί τών τής αύτής εκείνω έταιρείας τε καί συντροφίας προσερρυηκότων, 
Λατίνοις θυμώ ύπερζέσας ó 'Ιωάννης, καί τοϋ πάθους άεί έπίτασιν 
λαμβάνοντος, είς μανιώδη σχεδόν έξώκειλε διάθεσιν· όθεν τής είρκτής 
τόν άνδρα έξαγαγών κελεύει τούς μέν πόδας άπό γόνατος, τάς δέ χείρας 
έκ βραχιόνων Τενεδείω άντικρυς πελέκει άποκοπήναι, είτα καί κατά 
κεφαλής έπΐ φάραγγος ώθησθήναι. ούκοϋν καί τρεις έξαρκέσας ημέρας, 
βορά προκείμενος όρνισιν, έλεεινώς τόν βίον | κατέστρεψεν. 

64 κατειληφότες: die 28 mens. Iun. a. 1206, cf. p. 633, 66 70 είσίασι: die 14 mens, 
lui. a. 1206 75 Henricus imperator coronatus die 20 mens. Aug. a. 1206 

83 yévos — βουλήν : Deut. 32, 28 τέκνα μωμητά : Deut. 32, 6 84 ubi άνομοι : Is.l, 4 
93 Τενεδείω . . . πελέκει : cf. Diogen. 8, 68 

V P = a 
66 ττεττοίηντο cum ν e corr. m. alt. V είτα καί i. r. 3 litt. 

Ρ 72 els Bekk 79 τοϋ om. Ρ Bekk 84 πρόζ om. V 87—88 σνχνόν 
χρόνον ήδη Ρ 89 καί pr. — προσερρυηκότων om. Bekk 93 Τενεδίω Bekk 
94 ώβηθηναι VP®«: ώθησβήναι Ρρ°: ώθισθηναι Bekk 
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Bekk 848/9 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣ1Ν 643 

Ου τοΟτου δε μόνον άπανθρώπως ούτω του ζην έξήγαγεν, άλλα ι 
καΐ oôç καθεϊρξε 'Ρωμαίους οίκτρώς άπώλεσε, μή φωνή ν μηδ' Ικεσία ν 
έξ αύτώυ όλως άνασχόμενος ένωτίσασθαι. έν οίς καΐ τόν του δρόμου 
λογοθέτην Κωνσταντΐνον τον Τορνίκην, ύττοδρηστεύσαντα μέν άκοντί 
τό πλέον μετά τήν της πόλεως άλωσιν τω βασιλεϊ Βαλδουίνω καΐ τόν 5 
έκ πολέμου διαδράντα κίνδυνον, καθ' δν ύπό Σκυθών έκεϊνος έάλωκε, 
προσρυέντα δ' έπειτα τω 'Ιωάννη καί παρά τούτω δυνηθήναι τά 
μέγιστα φανταζόμενον οίς πολλάκις παρ' εκείνον άπό 'Ρωμαίων πρέσβις 
έπιπεφοίτηκε, ξενίαν δ' εύράμενον τό πολλάς ύπό ξιφών κατά παντός 
του σώματος δέξασθαι καί μηδ' όσίας τυχεΐν μετά τήν άναίρεσιν. ίο 

Οί δέ γε Λατίνοι καί τά πάλαι φδόμενα στοιχειώδη της πόλεως 
φυλακτήρια καί κατά τείχος καί τάφρον προσεξευρημένα τοις κατ' 
αύτής ξυντάττουσι φάλαγγας καί λόχους καθίζουσι δυσμενέσιν (εΐ δέ 
καί άληθώς, ούκ έχω λέγειν σαφώς) καθαιρεϊν έγνώκεσαν, καί τούτων 
μάλιστα όπόσα κατά του σφών άνεστηλώσθαι γένους έμάνθανον. 15 
όθεν μεθ' έτέρων άνδρεικέλων έκ χαλκού πεποιημένων, S τών προτέρων 
κατενήνεκται βάσεων καί πυρί παρεδόθησαν, ούδέ τήν έμπροσθίαν 
εύώνυμον χηλήν του ίππου άπεριέργαστον εϊασαν, δς έπΐ λιθίνου 
λευκού τετραπλεύρου κατά τόν λεγόμενον Ταϋρον χαλκούς ιστάμενος 
ήρωϊκόν τινα τήν ίσχύν άνδρα καί τό είδος άξιοθέατον έπί τών νώτων 20 
όχεΐ, μηδ' αύτός άπέχων του | άγασθαι δια τήν έπί πδσι της τέχνης 
άκρίβειαν, άφάλαρος, φριμάσσων καί τό ούς άνιστών ώς πρός σάλπιγγα, 
τούτον οί μέν φασιν είναι Πήγασον καί τόν αναβάτη ν Βελλεροφόντην, 
οί δέ τόν Ίησούν του Ναυή ότωδή έπικαθήμενον ϊππω καί δήλο ν 
είναι τόν άνδρα τή διασκευή του εΐκάσματος προς τήν άρματηλασίαν 25 
ήλίου καί τόν δρόμον τόν σεληναΐον τήν δεξιάν χείρα έκτείνοντα, ώς 
σταΐεν του πρόσω χωρεϊν, καί σφαιρικόν έκ χαλκού σχήμα τω κοίλω 
της λαιδς χειρός ύπανέχοντα. άναμοχλεύσαντες τοίνυν ^αιστηρσι τό 
πέλμα τό ίππειον, άνθρωπόμορφον εύρίσκουσιν ίνδαλμα ύποκείμενον, 
πλειόνως είκάζον έκ τού τών Βουλγάρων τινά γένους, ες τό διαμπερές 30 
έληλαμένον ήλω καί μολίβδφ πάντη κατειλημμένον, ή γούν Λατίνον 
διατυπούν, ώσπερ δή καί πάλαι πρός τών δλων διαιτεφήμιστο. καί 

26—27 ώς —χωρεϊν : cf. Ios. 10, 12 

VP = a 

6 έκ του πολέμου V 9 
άποπεφοίτηκε V ξενίας V 16 πρότερον V 17 κατενήνεγκται V a 0 Ρ 18 
χηλήν τήν εύώνυμον V 22 άκρίβειαν ό (φάλαρος) i. r. et mg. ( = άκρίβειαν om. a. c. ) 
Ρ όλοφάλαροί Bekk 23 Βελεροφόντην V 26 τήν om. V 31 μολύβδω Bekk 
κατειλυμένον V a c Ρ 32 καί post πάλαι add. V τών om. V 

41* 
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το μέν τη των άργυρογνωμόνων χωνεία καθίεται· Λατίνοι 5* έπραττον 
ταίίτα ούκ έκ δειλάνδρου παντάπασι γνώμη?, ώς άποφανεϊταί τις 
καταφρονητικώς έχων ες αυτούς, αλλά μετιόντες πάντα καΐ διατεχνώ-
μενοι, μή ireos έκπέσωσιν ής έττέβησαν πόλεως, ουδέ τά τοιαδί των 
ακουσμάτων άπεριέργαστα παρατρέχειν έδοκίμαζον, οία μηδ* είκαίως 
ύφ' απάντων διαθρυλλούμενα, αλλά τό εικαστικών τη επινοία συνάπτον-
τες έδικαίουν μή εδν ανεξέταστα, προς ούδεμίαν των πράξεων άνα-
πίπτοντες. 

Tis yáp ούκ ϊσησιν ώς fis âv έπιβαΐεν χώρας και πόλεως, καθάπερ 
οικείας αυτής δραττόμενοι καί άπρίξ | έχομε voi προς ουδέν άποκναίουσι 
δυσχερές, ώς ούκέτ' όντων των οίκοι έπιλαθόμενοι ; απεναντίας δρώντες 
τοις ήμετέροις οί τοις βουλομένοις καί των εσχάτων επενδυτών ύπ-
εξίστανται καί τόν χουν των ποδών αυτών άφιστάμενοι των πατρίδων 
ασμένως αποτινάσσονται, ούχ ώς ευαγγελικοί μαθηταί, άλλ' ώς αχρείοι 
καί άγεννέστατοι μαχηταί καί γυναικών ές πόλεμον ατολμότεροι καί 
προς την όψιν τών δυσμενών άτεχνώς πάσχοντες ταύτα δή τά Όμήρεια 

,,του μέν (γάρ τε) κάκου τρέπεται χρως άλλυδις άλλη, 
ουδέ οί άτρέμα5 ήσθαι έρητύετ* έν φρεσί θυμός, 
άλλα μετοκλάζει καί έπ' άμφοτέρους πόδας ΐζει. 
έν δέ τέ οί κραδίη μέγα στέρνοισι πατάσσει 
Κήρας όϊομένω, πάταγος δέ τε γίνετ' όδόντων." 

Θαυμάσαι δ' αν τις τούς άνδρας τούσδε περιεργασάμενος, εί μή 
καί έαυτούς προϊόντος του χρόνου δίχα πόνου διεξεργάσονται, ούτω 
μέν προς τους εναντίους άεί ένδιδόντες καί μαλακιζόμενοι, προς δέ τους 
ομοφύλους αναιδείς καί θρασεϊς καί αυθάδεις όρώμενοι, οί γε καί τοις 
έκ της συγκλήτου βουλής ήμϊν τήν της πόλεως έπιγραφόμενοι άλωσιν 
ούτε τόν τής δίκης δεδίασι παντέφορον όφθαλμόν αύτοί καταπροδόντες 
κάκείνην δή καί ήμδς, ούτε πρός τήν ύπερβολήν του ψεύδους αίσχύ-
νονται. τό δέ καί δακρύων άξιον ώς άνθρώπων άναλγήτων πά|θημα 
καί δυστύχημα, où μόνον τήν έπανάκλησιν αύτής άπεύχονται ώς πλεί-
ους ών είχον κτήσεις περιβαλόμενοι, αλλά καί βραδύτητα τω θεω έγκα-

44—45 οί — ύπεξ(στανται : cf. Mat. 5, 40 (sensu mutato) 45—-46 τόν — αποτι-
νάσσονται: cf. Mar. 6, 11 49—53 τού — όδόντων: Ν 279 sqq. 59 παντέφο-
ρον όφθαλμόν: cf. ρ. 66, 23 

VP = a 
33 άργυρογνώμων Bekk 35 καταφο-

ρικώς ϋχων πρόζ αύτούς V 37 παρατρέχειν έδοκίμαζον : παρέτρεχον V 39 έδν : 
âv V 43 έπιληθόμενοι V 43—44 άπεναντία; τοί; 'Ρωμαίοι; δρώντε; Bekk 
44 ύπενδυτών V 49 γάρ τε om. codd.: add. ex Horn. Ν 279 Wolf 50 ήστ' 
έριτύετ'ν 55 καίοπι. Bekk 56 μέν om. Bekk 62—63 ôç — περιβαλόμενοι 
om. Ρ Bekk 
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λοΰσιν ώς μή πάλαι καί χειρόνως τά κατ ' αύτήν καί ή μας διαθεμένψ, 
άλλ' ές δεΟρο τον δλεθρον άπτοτείναντι καί φειδοί καί φιλανθρωπία 65 
δικάσαντι. καί δέον τοϊς ήμών αύτών κακοΐς άρμόζεσθαι προς συμπά-
θειαν, ού πάλιν, ούχ έστίαν, ού πορισμόν τ ω ν προς τ ό ζην εχόντων, 
οΰς ήδεσαν πάλαι περιωνύμους πλούτου βαθύτητι καί δυναστείας λαμ-
πρότητι , οί δέ ξεναγοϋσι σκώμμασι καί περιβάλλουσιν ώς ίμασι τοΤς 
όνείδεσιν, ο υ δ ' δλως παρά την άρχήν τούτο έλπίσαντας. 70 

ΤΗ γ α ρ αν ο ύ δ ' έπέβημεν δλως της έωας γης, τον μετά τοιούτων 
ανθρώπων άλεείνοντες πάτον καί κατά τον πάλαι Βελλεροφόντην πε-
δίον ζητοϋντες Ήλύσιον ή τον Ιερεμίου έσχατου σταθμόν. μένουν γε 
ουδέ δι" δχλου τισΐ γεγόναμεν, προς μόνον εΰελπιστοϋντες τον χορηγόν 
τοις π δ σ ι τροφής πατέρα θεόν, δς πρότερον μέν δ ι ' Έλισσαιέ παλάθαις 75 
καί κριθίνοις άρτοις βραχέσιν έκατόν είστίασεν άνδρας, ύστερον δ ' 
αυτός βραχυτέροις μυριάδας πεινώντων εδεξιώσατο καί τ ά τ ο υ κόρου 
λείψανα πλείω τ ω ν έδηδομένων συλλέξαι τοις συμποσιάρχαις μύσταις 
παρέσχετο, έπί θαύματι θαϋμα τετελεκώς έξαισίω έξαισιώτερον. δθεν 
κατά μόνον τ ό σύννομον αύτοις συμφερόμενοι, έξ δτου την π α ρ ' Ά σ κ α - 80 
νία λίμνη της Βιθυνών επαρχίας προεδρεύουσαν Νίκαιαν παροικεϊν 
εΐλόμεθα ώς αιχμάλωτοι, καί παρά τοις | αύτοϊς συνιόντες τεμένεσιν 
άσυναφεΐς τδλλα καθεωράμεθα. 

'Αλλά τί μοι καί τ ω την ίστορίαν παρακινεϊν ταϊς τοιαϊσδε τ ω ν 
διηγήσεων καί παριστδν εντεύθεν ώς ακράτου ποτηρίου καί τρύγο- 85 
φόρου κύλικος τά τ ω ν 'Ρωμαίων άπαξάπαντα προσδεδ ; περί τήν 
νύσσαν τοίνυν τ ό λέγειν αύθις έπαναγέσθω καί τ ω ν προκειμένων έχέσθω 
μοι. 

Τ ή δ ε μέν oöv καί ταύτα έφέρετο. δ δέ γε Έ ρ ρ ή ς βασιλεύσας έπεί 
πύθοιτο παρά τ ω ν είς 'Ορεστιάδα καταλειφθέντων ομογενών Σκυθών 90 
αύθις καί Βλάχων έξιέναι στρατεύματα καί τ ό μέν Διδυμότειχον καθε-

90 πύθοιτο: die 22 mens. Aug. a. 1206 

71 έπέβημεν etc.: cf. p. 635, 7 sqq. LO 71—73 τόν —"Αλήϊον: cf. Horn. Ζ 201 sq. 
73 τόν — σταθμόν: 1er. 9, 1 75—76 ôs — άνδρας : cf. 4 Regn. 4, 42—44 76— 
79 ύστερον — παρέσχετο: cf. Mat. 14, 13—21 80—82 έξ — εΐλόμεθα: cf. p.635, 4 
sqq. LO 85 άκράτου ποτηρίου: cf. e. g. Ps. 74, 9 

VP = a 
64 πάλαι: πάλιν Ρ 70 παρά: περί Ρ 72 Βελεροφόντην V 

73 Ήλύσιον codd. : sic ipsum Nicetam scripsisse puto (cf. Horn, δ 4, 563) : άλήϊον (ex 
Horn. Ζ 201) Bekk f| — σταθμόν suppl. Pm« 75 παλάθοι* V 78 toîç om. V 
81 λίμνην Bekk τηζ — Νίκαιαν: καί της των Βιθυνών μητροπόλεως προεδρεύου-
σαν Νίκαιαν Ρ: καί τήν των Βιθυνών προεδρεύουσαν Νίκαιαν Bekk 83 καθεωρώ-
μεθα Bekk 84 (παρα)τείνειν i. r. m. alt. V 86 τών om. V 87—88 έπει-
σαγέσθω καί τών προκειμένων έχέτω μοι Ρ Bekk 88 περίτοΰέκ Φλάντρας Έρρή an-
te ó praem.V: Βασιλεία Έρρή του έκ Φιλάντρας Ρ 
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λεΐν, αυτήν δέ τήν έξ 'Αδριανού καλουμένην ΰπονοθεύειν, εΐ πως καί 
ταύτης περιγενήσονται, μή πρός τό πλήθος δείσας των άντιττάλων, 
μηδ' εν νω βαλόμενος όλως τά των προτέρων πολέμων ατυχήματα, 
πάλιν τήν εξοδον άπεθάρρησε καί τούς τω Βρανδ συνεκδήμους ομο-
φύλους έκσώσαι γλιχόμενος καί τά των 'Ρωμαίων περιθάλψει ν έγκοτα-
λείμματα, οι περί τάς ουχ έκάς της πόλεως κωμοπόλεις αύθις συνδεδρα-
μήκασι. περί τήν 'Αδριανού τοίνυν κατηντηκώς καί τους Βλάχους 
κατωπτευκώς, προς τήν όψιν των Λατίνων άποδειλιάσαντας, μήτε 
σώματα λαβόντων μείζονα των προτέρων μήτε ψυχάς κτησαμένων 
άλκιμωτέρας, τό δέ σύνηθες θράσος καί τήν έν πολέμοις εξιν ούκ άπολω-
λότων οίς πεπόνθασι, μέχρι ΚρηνοΟ καί Βερόης έλάσας, έκ δέ τούτων 
τήν Άγαθόπολιν διελθών καί παρεμβολών ες Άγχίαλον, καί πολλά 
μέν δράσας έξ ών καί χρή|ματα καί σώματα καί ζφων άγέλας ελαβευ, 
ούδέν δέ τι καθυπομείνας δεινόν, άαταθής ύπέστρεψε καί τήν Κωνσταν-
τίνου κατέλαβεν. | 

11 κατέλαβεν: ca. diem 6 mens. Nov. a. 1206 

V P = a 

93 περιγενήσεται Va 0 94 
όλως om. V 95 πάλιν : καί πάλιν Ρ Bekk 3 τοίνυν om. V 4 ττρόζ : περί 
Bekk 5 μηδέ Bekk 7 πεττοίθασι V Kptvoö V Βερόης (coni, iam Grab-
ler i. I.) : Bopéris Bekk 
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ΚΥΡ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΕ1ΑΤΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Ίνα δέ μή μακροτέρα ττ> ιστορία χρώμενοι πολυπλοκωτέρας εν-
τεύθεν τάς λύπας κτώμεθα, ταυτί μέν παρήσομεν, εκείνα δ' êv έπιτομή 
τω λόγω δώσομεν. 

Tris yòcp ημετέρας βασιλείας άρτι διαπεττευθείσης ές τούς Φραγ-
γίσκους, όμοίως δέ καί της άρχιερωσύνης κληρωθείσης τοις Βενετίκοις, 5 
οίς έπίσταται κρίμασιν ό του κοσμικού τοΟδε σκάφους σκευαστής καί 
κυβερνήτης Κύριος, ΐκετο έκ Βενετίας ιτατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
Θωμδς τις | τοϋνομα, την μέν ήλικίαν μέσος, την δέ σωματικήν πλάσιν 
λακκευτου συός ευτραφέστερος· ή υ δέ καί λείος ξυρω το του προσώπου 
έδαφος, ώς οΐ λοιποί των έκ του γένους έκείνψ, καί τάς ένστηθίους ίο 
παρατετιλμένος τρίχας άκριβέστερον δρώπακος, άμπεχόμενος δέ καί 
στολήν συνυφασμένην μικρού τω δέρματι καί ραφιδουμένην έκάστης 
τά ές καρπούς, δακτύλιόν τε τη χειρί περιστρέφων, ένίοτε δέ καί τά 
έκ δέρρεων ές δακτύλους διεσχισμένα των χειρών φυλακτήρια περι-
κείμενος. ώρδτο δέ καί τό περί αύτόν ώσιωμένον θεώ σύστημα καί τήν 15 
θυωρόν άμφιπονούμενον τράπεζαν της αύτής έχόμενον κεραμείας καί 
τω καθηγεμόνι πανείκελον τά ές στολήν καί δίαιταν καί τον του πώγω-
νος θερισμόν. 

Έκ πρώτης δ' ó φασι γραμμής τό έθνικόν παραδεικνύντες φιλό-
χρυσον έννοοΟσι πόρον λημματισμου καινόν τε άμα καί λαθόντα ξύμ- 20 
παντας, οί τήν βασιλίδα πόλιν έσκύλευσαν. τάς γάρ των βασιλέων 
θήκας άνοίξαντες, όπόσαι ενεισι τω ήρώω τω περί τό μέγα τέμενος 
ίδρυμένω τών του Χρίστου μαθητών, λωποδυτοϋσι νυκτός άπάσας 
καί παναθεμίτως έγκολπίζονται, εί τις χρύσειος κόσμος ή μαργάρων 
σφαίρωμα ή λίθος διαυγής καί πολύτιμος άδιάφθορος είσέτι ταύταις 25 

7 ΐκετο: fine mens. lui. a. 1204 

8 τήν pr. etc.: cf. p. 623, 74 sqq. 19 έκ — γραμμής : videtur prov. 

LOVZ 

Tit. ex V Bekk, qui scr. κυρίου et om. της alt. et tert. : Του Χωνειάτου Ζ 
1—3 ίνα — δώσομεν sic proseq. post p. 611, 35 LO: non hab. VZ Bekk 4 γάρ: 
δ' VZ διαττετευθείσηΐ OZ ε!ς Y Bekk TOUS om. V Φραγκίσκος L 5 
δέ om. Bekk 6 έπίστανται Ο σκευαστή; καί: spat. L 7 KOptoç: βεός V 
8 θωμάσιοί Bekk 9 τών προσώπων V 10 έκεΐνου Bekk 11 καί om. Bekk 
12 έκάστω VZ 13, 14 et 17 is : εις Bekk 19 δέ, Bekk 23 λωποδυτουντι O 
24 χρυσίοΐ O ? : χρύσεος Bekk 25 καί πολύτιμο; om. L 
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ένέκειτο. εύρόντες δέ καί τόν νεκρόν Ιουστινιανού του βασιλέως τοςΐ 
μακραίωσιν άτταραλύμαντον ετεσι το μέν όρα|θέν εν θαύματι εθεντο, 
των 6è νεκροταφίων ούμενουν ούδ' όλως άπέσχοντο. εστίν ουν ειπείν 
ώς οΰτε τών ετι ζώντων, ούτε μην των απελθόντων οί εκ γενών των 

30 έσπερίων έφείσαντο, άλλ' εκ θεού καί τών αύτοϋ θεραπόντων άρξάμενοι 
πασαν επί πασιν άδιαφορίαν τε καί άσέβειαν έπεδείξαντο. 

Μετ' où πολύ δέ κατασπώσι καί το τοΟ Μεγίστου Νεώ καταπέτασμα 
ές μυρίας πολλάκις άργύρου μνας άριθμούμενον, καί τούτου εύροιζο-
τέρου παντό5, καί εις βάθος χρυσω πυκαζόμενον. 

35 Έπεί δέ χρημάτων καί ούτως εσπάνιζον (οϋδέ γαρ φιλοπλουτίας 
κόρον δτε δή το βάρβαρον ΐσησι) τοΤς χαλκοϊς έποφθαλμίζουσιν άνδρι-
δσι καί παραδιδόασι τούτους πυρί. 

"Η τε ουν έν τη Κωνσταντινείω άγορφ ίσταμένη πολύχαλκος "Ηρα 
κέκοπται εις στατήρας καί χωνεία παραδίδοται, ής ή κεφαλή μόγις 

40 τέτρασι βοών ύποτρόχοις ζεύγμασιν ές το μέγα παλάτιον άποκεκό-
μισται. 

Καί έπ' αύτη ό Πάρις 'Αλέξανδρος της βάσεως άνατέτραπται, σνν-
εστώς 'Αφροδίτη καί χειρίζων ταύτη το χρύσεον μήλον της "Εριδος. 

Τό δέ τετράπλευρου χαλκοϋν μηχάνημα μετέωρον άναβαΐνον καί 
45 μικρού τοις τών κιόνων μείζοσιν ές υψος | άνθαμιλλώμενον, όσοι πολλαχή 

τής πόλεως άνεστήκασι, τίς ούκ αν όφθαλμόν έκείνω έπιβαλών τής 
ποικιλίας έθαύμασεν; άπας μουσικός όρνις τά έαρινά μελωδών έκεΐ 
έντετύπωτο* γεηπόνων εργα καί αύλοί καί γαυλοί καί προβάτων 
βληχήματα καί άρνών σκιρτήματα έξεικόνιστο· ΰφήπλωτο καί θα-

50 λάττιον πέλαγος καί νεπόδων άγέλαι καθωρώντο, οί μέν ζωγρούμενοι, 
οί δέ τά δίκτυα τυραννοϋντες καί κατά βυθού πάλιν άνέτως φερόμενοι* 
οί δ' "Ερωτες σύνδυο καί σύντρεις άλλήλοις άνθοπλιζόμενοι, γυμνοί 
περιβλημάτων, έβάλλοντο μήλοις καί εβαλλον, γλυκεΐ περιβρασσόμενοι 
γέλωτι. του δέ τοιούτου τετραπλεύρου ές όξύ σχήμα κατά πυραμίδα 

55 τελευτώντος άπηώρητο άνωθεν γυναικόμορφον είκασμα καί ταΐς πρώ-
ταις τών ανέμων κινήσεσι περισοβούμενον* όπόθεν καί Άνεμοδούλιον 
έπεκέκλητο. 

LOVZ 

28 ούμενουν codd. 32 δέ: δή Ο ναού V 33 sis 
Bekk εύροιζότερον Ο εύροι ζοτέρου: όβρυζοτέρου (et in appar. τούτου 
όβρυζοτέρου Lachmannus pro illis codicum τούτο εύροιζότερον vel εύροιζότερον) 
Bekk: εύροι ζο; legendum esse statuii A. Heisenberg, Die Palastrevolution des Jo-
hannes Komnenos, Würzburg 1907, p. 67 ad Mesariten ibid. p. 35, 12. 34 
χρυσού V 39 παραδεδοται L: παραδέδοται Bekk 40 eis Bekk 44 δέ: δέ 
ye Bekk 45 cîç Bekk 52 άλλήλοΐζ om. VZ 54 μετοπτλεύρου V eis 
Bekk πυραμίδα; LO 56 καί om. O Bekk 
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Bekk 857/8/9 TA ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 649 

Πλην αλλά και τούτο τό περικαλλέστατον έργον τοις χοανευταϊς 
ιταρέδοσαν, ώσπερ και τον εν τ ω Ταύρω έπί τραπεζώδους βάσεως 
έφιππο ν ϊστάμενον άνδρα, τον ήρωϊκόν τό είδος και τό μέγεθος άξιάγα- 60 
στον. είναι δέ ούτος έλέγετο παρά μεν ενίοις 'Ιησούς ó του Ναυή, 
τεκμαιρομένοις τόν άνδρα τη ττρός ήλιον έκτάσει της χειρός ήδη της 
προς δύσιν πορείας έχόμενον και την κατά Γαβαών | στάσιν οιονεί 
έπιτάσσοντα, ώς δ ' εδόκει τοις πλείοσιν, ό έν τή νήσω του Πέλοπος 
γεννηθείς και τραφείς Βελλεροφόντης Πηγάσω έπικαθήμενος· ή ν γαρ 65 
ό ίππος άχάλινος, όποιος ό Πήγασος παραδίδοται, άνετα κροαίνων 
κατά πεδίων και πάντα άδοξων αναβάτη υ ώς πτηνός άμα και πεζός 
φερόμενος, αλλά και φήμη παλαίφατος και ές ήμδς διαβαίνουσα τοις 
των απάντων ένέκειτο στόμασιν έν τή εμπροσθίω τοϋ Ιππου τοϋδε 
λαια χηλή άνδρείκελον κεύθεσθαι, τισί μεν έκ του των Βενετικών γένους 70 
τινός είναι παραδιδόμενον, άλλοις δ' ετέρου των μή ένσπόνδων 'Ρω-
μαίοις έπιζεφυρίων εθνών ή και τών Βουλγάρων ενός. πολλάκις ουν ή 
της χηλής έπεποιήθη άσφάλισις ές τό πάντη άφώρατον ών ήδετο 
κρύπτειν ενδοθι. κατατεμαχισθέντος δέ του ίππου και συν τω αναβάτη 
παραπεμφθέντος πυρί ευρηται καί τό τή όπλή του ίππου έντυμβευό- 75 
μενον χαλκήρες ίνδαλμα καί ην περικείμενον χλαϊναν, οποίαν τών 
θρεμμάτων τά Ιρια πλέκουσιν ολίγα δέ τών έπ' αύτώ πεφασμένων οϊ 
Λατίνοι φροντίσαντες πυρί καί τοϋτο ένέβαλον. 

Ά λ λ ' ουδέ τών έν τω ίππικώ ισταμένων άγαλμάτων | καί άλλοίων 
θαυμαστών έργων τήν καταστροφήν παρήκαν οί του καλοΰ άνέραστοι 80 
ούτοι βάρβαροι, αλλά καί ταϋτα κεκόφασιν εις νόμισμα, άνταλλασσό-
μενοι μικρών τά μεγάλα καί τά δαπάναις πονηθέντα μεγίσταις ούτι-
δανών άντιδιδόντες κερμάτων. 

Κατήρειπτο ουν 'Ηρακλής ό τριέσπερος μέγας μεγαλωστί κοφίνω 
ένιδρυμένος, τής λεοντής ύπεστρωμένης άνωθεν, δεινόν όρώσης κάν τ ω 85 
χαλκφ καί μικρού βρυχηθμόν άφιείσης και διαθροούσης τό έφιστάμενον 
έκεϊσε του πλήθους άπάλαμνον. έκάθητο δέ μή γωρυτόν έξημμένος, μή 
τόξον ταϊν χεροΐν φέρων, μή τό ρόπαλον προβαλλόμενος, άλλά τήν μέν 

58 πλην etc. : cf. p. 643, 23 sqq. 66 άχάλινος — τταρα5!8οτσι: cf. Pind. Ol. 13, 64 
sqq. 66—68 άνετα — φερόμενος: cf. Horn. Ζ 507 et O 264 84 'Ηρακλής etc. : 
cf. p. 519, 48 sqq. μέγας μεγαλωστί: Horn. TT 776; al. 

LOVZ 

58 χωνευταΐς V Bekk 59 τταρέδωκαν Bekk 61 δ ' L 62 ήλιον per symb. V 
62—63 τήν . . . πορείαν ser. et έχόμενον om. VZ 64 ίττιτάττοντα V δέ Bekk 
65 Βελερ. V 68 καί alt. om. Bekk eîç Bekk 69 τών om. L 72 έπιζεφύνιων O 
καί om. VZ 73 άσφάλεια L είς Bekk 74 ένδοθεν O 75 παραπεμφθέντος 
Zm8: παραδοθέντος VZ Bekk έν τή όπλή . . . έντυμβ. VZ Bekk πάλαι post 
έντυμβ. add. L s 77 πεφρασμένων Bekk oi om. L 84 oöv: Totvuv Bekk 
86 διαθροούσαις Ζ 
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650 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI AT OY Bekk 859/60/1 

δεξιάυ βάσιν έκτείυων ώσπερ καί την αύτη υ χείρα ες δσον έξη ν, τόυ δ' 
90 εύώνυμον πόδα κάμτττων ές γόνυ καί την λαιάν χείρα έπ' όγκώνος 

έρείδων, είτα τό λεΐπον της χειρός άνατείνων καί τω ττλατεΐ ταύτης 
άθυμίας πλήρης καθυποκλίνων ήρέμα τήυ κεφαλήν καί τάς Ιδίας ούτω 
τύχας άποκλαιόμενος καί δυσχεραίνων τοις άθλοις, δσους αύτω Εύρυ-
σθεύς ού κατά χρείαν, κατά δέ φθόνον μάλλον ήγωνοθέτει, τω της 

95 τύχης περιόντι φυσώμενος. ήν δέ τό στέρ | νον ευρύς, τούς ώμους πλά-
ι τύς, τήν τρίχα ούλος, τάς πυγάς πίων, βριαρός τους βραχίονας, καί 

είς τόσον προήκων μέγεθος, ες δσον, οΐμαι, καί τόν άρχέτυπον Ήρακλήν 
είκασε ν αν άναδραμεϊν ό Λυσίμαχος ό πρώτον άμα και ύστατο ν τών 
έαυτοϋ χειρών πανάριστον φιλοτέχνημα τουτονί χαλκουργήσας, καί 

5 ούτω μέγιστον ώς τήν περιειλοϋσαν τον αύτοϋ άντίχειρα μήρινθον ές 
άνδρεΐον ζωστήρα έκτείνεσθαι καί τήν κνήμην του ποδός είς άνδρό-
μηκες. τοιούτον δ' όντα τόν Ήρακλήν ου παρήλθον άκαθαίρετον οί 
τήν άνδρείαν τών σύννομων αρετών διιστώντες καί ταύτην έαυτοϊς 
οίκειοΰντες καί περί πλείστου τιθέμενοι, 

ίο Τούτω δέ συγκαθειλον καί τόν σεσαγμένον καί σύν όγκηθμφ στελ-
λόμενον όνον καί τόν τούτω έφεπόμενον όνηγόν, ούς έν Άκτίω έστησε 
Καίσαρ ό Αύγουστος, δ έστιν ή καθ' Ελλάδα Νικόπολις, ή νίκα νυκτός 
έξιών τό του 'Αντωνίου κατασκέψασθαι στράτευμα άνδρΐ ένέτυχεν όνον 
έλαύνοντι καί πυθόμενος, όστις εϊη καί ένθα πορεύεται, ήκουσεν ώς κα-

15 λοϋμαι Νίκων καί ό έμός όνος Νίκανδρος, άφικνοϋμαι δέ προς τήν του 
Καίσαρος στρατιά ν." 

Ούδέ μήν της ύαίνης τε καί λυκαίνης τάς χείρας άπήγαγον, ας 'Ρώμος 
καί 'Ρωμύλος έθήλασανστατήρων | δέ βραχέων, καί τούτων χαλκών, τά 
παλαιά σεμνώματα του γένους άπέδοσαν και καθήκαν αύτάς ές τό 

20 χωνευτήριον. έτι γε μήν καί τόν άνδρα τόν παλαίοντα λέοντι· καί τόν 
ίππον τόν Νειλώον, ές ούραϊον ήκανθωμένον λεπίσι τά όπισθεν του 
σώματος λήγοντα· καί τόν σείοντα τήν προνομαίαν ελέφαντα* τάς 
Σφίγγας έπΐ τούτοις, τάς εύειδείς ώς γυναίκας τά έμπροσθεν καί φρικτός 
ώς θηρία τά όπισθεν, καινοτέρας δέ ώς καί πεζή βαινούσας καί κούφως 

25 τω πτεροί φερομένας καί διαμιλλωμένας τοις τών όρνίθων μεγαλοπτέ-
ρυξι* καί τόν άχάλινον ίππο ν όρθιάζοντα τό ούς καί φριμάσσοντα, 

11—16 oös — στρατιά ν: cf. Plut. Ant. cap. 65 

LOV (usque ad 1 ούλος) Ζ 

89 els Bekk 5è Bekk 90 els Bekk τό γόνυ O Bekk άγγώνοςν 91 λοιπόν 
Bekk 92 άθυμία O 93 tous άθλους VZ 94 φθόνον 6è L 95 τύχης: 
πύλης Ο πλατΕϊ; V 2 προέχων Bekk els Bekk 5 περιελοΰσαν Bekk 
els Bekk 6 ês L 18 ' Ρωμύλος O 19 σεμνότατα Ο άπέδωκαν O Bekk 
els L Bekk 
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γαΰρόν τε καί εΰήνιον ττροττοδίζουτα- καΐ τό άρχαϊον κακόν, την 
Σκύλλαν, μέχρι μέν ίξύος γυναικείον είδος προφαίνουσαν, καί τούτο 
προτενές καί Οττερμαζών καί μεστόν άγριότητος, τά δ ' έκτοτε διεσχισ-
μένον είς θήρας εμπηδώντας τη του 'Οδυσσέως νηΐ καί συχνούς των 30 
έταίρων καταβροχθίζοντας. 

τΗν δ ' εν τ φ ίππικω καί χάλκεος αετός άνακείμενος, του έκ Τυάνων 
'Απολλώνιου καινόν μεθόδευμα καί της εκείνου γοητείας μεγαλοπρεπές 
μαγγάνευμα. παραβολών γάρ ποτε Βυζαντίοις παρεκλήθη τά των 
όφεων κατευνάσαι δήγματα, υφ' ών επασχον έκεϊνοι κακώς, άμέλει καί 35 
συνερίθοις ταϊς άρρητουργίαις χρησάμενος, ών ύφηγηταί δαίμονες καί 
όσοι τά τούτων πρεσβεύουσιν όργια, επί στήλης άνίστη | σιν άετόν, 
ήδονήν ένστάζον ψυχαϊς δραμα καί πεϊθον χρονοτριβείν τους αυτοΟ 
θέας κατατρυφώντας ώς τούς υπέχοντας άκοήν τά των Σειρήνων δυσ-
παρόδευτα μελψδήματα. διήρκε μέν γάρ ώς ες πτήσιν τάς πτέρυγας, 40 
όφις δέ τοις ποσίν υποκείμενος καί λορδούμενος ες ολκούς άπεϊργεν 
αυτόν της άναφορας, οία τοΤς δκροις του σώματος ώς πρός δήγμα 
εγχρίπτων ταις πτέρυξιν. ήνυε δέ ό ιοβόλος ουδέν ταϊς γάρ των 
ονύχων έμπερονηθείς άκωκαϊς εσβεστο τήν όρμήν καί υπνώττειν μάλλον 
έδόκει ή γοϋν προς καταπάλαισιν του όρνιθος ταϊς εκείνου προσφύεσθαι 45 
πτέρυξι. καί ό μέν όφις ούτω πνέων τά λοίσθια καί τόν Ιόν είχεν έαυτω 
συνθνήσκοντα· ò δ ' αετός γαϋρον όρων καί μόνον ουχί κλώζων τά 
έπινίκια ώρμα συνεξαραι τόν όφιν καί άμα oi διαέριος φέρεσθαι, τεκμαί-
ρεσθαι τούτο διδούς τ ω χαροπω του βλέμματος καί τη νεκρώσει του 
όφεως, δν εϊπέ τις αν Ιδών επιλελησμένον των έλίξεων καί του δάκνειν so 
ές όλεθρον καί τους λοιπούς Βυζαντίους όφεις τ ω καθ' αυτόν διασοβεΐν 
ύποδείγματι καί πείθειν ταϊς χειαίς συσπειρασθαι καί παραβύεσθαι. 
où μόνον δέ καθ' όσα είρήκειμεν άξιά/αστου ήν τουτί τό άέτειον εΐκασμα, 
άλλ' ότι καί τά τής ήμέρας ώριαια τμήματα διά των έν ταϊς πτέρυξι 
κεχαραγμένων γραμμών, ούσών δυοκαίδεκα, τρανότατα ύπεδήλου 55 
τοις τάς όψεις έκείνω σύν | λόγω προσβάλλουσιν, ή νίκα μη νεφέλαις 
έγνοφοϋτο τάς άκτίνας ό ήλιος. 

28 Σκύλλαν etc. : cf. Horn. Od. μ 80 sqq. 245 sqq. 34 πα-
ραβολών etc. : cf. Hesych. Mil. 25 F Gr H 390 (III Β 270, 14—17) ; Cedren. I p. 346. 
431 Bonn.; Tzetz. Chil. 2, 928 sqq.; Nie. Callist. Xanthop. III 11 PG 145, 920 Β 1—4 
39—40 τά — μελφδήματα: cf. p. 207, 5 

LOZ 
28 προφέρουσαν O Bekk 30 συχνά Ζ ίκεΐνου post των add. L 31 έταίρων: 
έτέρων Ζ 36 συνέριθο; Ζ 38 ψυχή Ζ της ante αύτού add. L 39 πάλαι 
post Σειρήνων add. L» 40 διήρκει Bekk γάρ: spat, (ras.?) L: om. Ζ εις 
Bekk 41 είς L Bekk 42 λαβόμενος post σώματος add. L et καί post λαβόμενος 
add. Ls έγχρίπτων πρός δήγμα L 43 έγχρίμπτων Ζ 47 μόνον ού Ζ 
κλάζων Bekk 48 δι' άέρος Ο Bekk 50 τον): μεθέντα τό (i. r. ?) L 51 els 
Bekk âαυτόν Ζ 52 χρείας συνπειρδσθαι Ο συμπειρδσθαι Ζ συ / σπει-
ρδσθαι i. mg. et s. L 53 είρήκαμεν Bekk 
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Tí δέ ή λευκώλενος Ελένη καλλίσφυρός τε καί δολιχόδειρος, ή τό 
Πανελλήνιο ν ες Τροίαν άθροίσασα καί καθελουσα Τροίαν, εκ δέ ταύτης 
ττροσοκείλασα Νείλω κάκεϊθεν αύθις ες ήθη τά Λακώνων έπαυαλύσασα 
χρόνιος; δρ ' έμείλιξε τούς δυσμειλίκτους ; δρ ' έμάλθαξε τούς σιδηρό-
φρονας; ούμενοΟν ούδ' όλως τοιούτον τι δεδύνηται ή πάντα θεατήν 
τ ω κάλλει δουλαγωγήσασα, καίπερ ε στολισμένη θεατρικώς καί δροσώ-
δης όρωμένη κάν τω χαλκώ και ύγραιυομένη προς έρωτα τ ω χιτώνι, 
τω κρηδέμνφ, τη στεφάνη και τω πλοχμω των τ ρ ι χ ώ ν ò μέν yàp 
άραχνίων λεπτότερος ή ν, τό δέ δαιδάλεον έπανέκειτο, ή δέ διέδει τό 
μέτωπον χρυσού καί τιμαλφών λίθων ύποκρινομένη διαύγειαν, ò δέ τό 
της κόμης κεχυμένον καί διασοβούμενον πνεύμασιν όπισθίω δεσμεύματι 
περιέσφιγγεν εως κνημών έκτεινόμενον. ήν δέ καί τά χείλη καλύκων 
δίκη ν ήρεμα παρανοιγόμενα, ώς καί δοκεΐν άφιέναι φωνή ν τό δέ χάριεν 
μειδίαμα ευθέως προσυπαντών καί χαρμονής πιμπλών τόν θεώμενον καί 
τό τοΰ βλέμματος χαροπόν καί τάς αψίδας τών οφρύων καί τήν λοιπήν 
εύφυίαν του σώματος ούκ ήν, όποια ήν, διαγράψαι λόγω καί παρα-
στήσαι τοις επειτα. 

'Αλλ' ώ Τυνδαρίς 'Ελένη, κάλλος αύτόθεν καλόν, 'Ερώτων μό-
σχευμα, 'Αφροδίτης τημελούχημα, πανάριστον φύσεως δώρημα, Τρώων 
καί 'Ελλήνων βρά |βευμα, που σοι τό νηπενθές καί κακών απάντων 
έπίληθες φάρμακον, δ Θώνου σοι παράκοιτις έχαρίσατο; που δέ τά 
άμαχα φίλτρα; πώς ούκ έχρήσω τούτοις ώς πάλαι καί νΟν; άλλ' οΐμαί 
σοι ταϊς Μοίραις πέπρωται τή του πυρός ΰποπεσεϊν ερωή, μηδ' εν 
εΐκόνι παυσαμένην άνακάειν τούς ορώντας εις έρωτας· εϊπον δ ' âv ώς 
και άντίποινα του τήν Τροίαν ήθαλώσθαι πυρί ταϊς σαϊς σχετλίως 
φρυκτευθέντι φιλότησιν οί Αΐνειάδαι ούτοι πυρί (σε) κατέκριναν, άλλ' 
ούκ έα με τό χρυσομανές τών ανδρών διανοήσασθαί τι τοιούτον καί 
φθέγξασθαι, υφ' ου τά σπάνια πανταχού και καλών κάλλιστα έργα 
παντελεϊ άφανισμώ παρεπέμφθησαν, ειπείν δέ και τό τάς έαυτών γυναί-
κας όβολών μετρίων πολλάκις άποδιδόναι καί άποπέμπεσθαι, καί 
μάλλον εί προσανέχουσι τηλία και προστετήκασι πεττοϊς πανημέριοι 
ή καί προς όρμήν άλογον καί μανιώδη, où μήν άνδρείαν εμφρονα, κατ' 
αλλήλων ενθουσιώσι καί τήν "Αρεος σκευήν περιτίθενται, της νίκης 

77—78 τό — έχαρίσατο : cf. Horn, δ 220 sqq. 80 πυρό; . . . äpcofj : cf. Nie. Or. 34,8—9 

LOZ 

59 παρελλήνιον O sis Bekk 60 προσωκείλασα Bekk εις Bekk 62 
οΰμενουν codd. 63 Ιστολισμένη Bekk 64 ύγραινομένω Ζ 66 ττε-
ριέκειτο O 70 φωνήν άφιέναι δοκεΐν L 71 πίπλων Ζ 76 τημέλ η μα 
(sic) L 78 θώνός Bekk 81 άνακαίειν Bekk 83 σε add. Bekk 
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προτιθέντες άθλου πάντα τά προσόντα σφίσιν, αύτάς τάς κουριδίους 
άλόχους, εξ ών πατέρες ήκηκόεισαν τέκνων, ¡τι δέ τό μέγα χρήμα καΐ 
τοις άλλοις δυσπαραίτητον την ψυχή υ, και ής ένεκα τά πάντα περι-
σπουδάζουσιν άνθρωποι, άλλως τε που παρ' άγραμμάτοις βαρβάροις 
και τέλεον άναλφαβήτοις | άνάγνωσις και γνώσις των επί σοι ραψωδη- 95 
Θέντων εκείνων επών ι 

,,ου νέμεσις Τρώας καί έϋκνήμιδας 'Αχαιούς 
τοιηδ' άμφί γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάσχειν· 
αίνώς άθανάτησι θεαΐς είς ώπα εοικεν" ; 

Δοτέον κάκεϊνο τω λόγω. άνέκειτο επί στήλης νεοειδές την όψιν 5 
γύναιον, αύτό της ηλικίας άγον τό χαριέστατον, ες τούπίσω την κόμην 
άναδούμενον επ' άμφότερα του μετώπου συνεστραμμένην, οΰχ ύπερ-
αιωρούμενον, άλλ' ώς άπτόν εΐη τοις ες αύτό τάς χείρας έκτείνουσι. 
τούτου δη του μορφάσματος ή δεξιά χειρ, μηδενός ΰπόντος ερείσματος, 
άνδρα εφιππον άφ' ένός ίππείου ποδός επί παλάμας άνείχεν ώς ουδέ ίο 
σκύφον κεράσματος ετερος. ήυ δ' ό μεν αναβάτης σφριγών τό σώμα, 
φραττόμενος θώρακι, κνημϊσι τώ πόδε περιστελλόμενος, πνέων άτεχνώς 
πόλεμο ν ó δέ ίππος άνίστη τό ους ώς προς σάλπιγγα, υψηλός τόν 
αυχένα, τάς όψεις δριμύς καί τόν έκ του θυμού δρόμον προφαίνων τοις 
όφθαλμοϊς· oi δέ πόδες άνεφέροντο αέριοι τό πολεμικό ν έπιδεικνύντες 15 
σάλευμα. 

Μετά δέ τό εϊκασμα τουτί άγχιστα του τών τετρώρων έωου καμ-
πτήρος, ος έπεκέκλητο του 'Ρουσίου, άρ|ματηλάται άνδρες άνεστή-
λωντο, της διφρευτικής προγράμματα δεξιότητος, μόνον ουχί δια-
πρυσίως τη διαθέσει τών χειρών τοις διφρηλάταις παρεγγυώμενοι ώς 20 
χρή προσπελώντας τη νύσση μη έφεΐναι τά χαλινά, άλλ' έγκλίνειν 
άνασειρασμώ τούς ίππους καί συνεχεΐ καί σφοδροτέρω χρήσθαι τφ 
μύωπι, όπως περικλώμενοι της νύσσης έχόμενα έώσι τόν συντρέχοντα 
άντίτεχνον την έκ περιόδου έλδν και ΰστατον ερχεσθαι, κάν ίππους 
δρομικωτέρους ήνιοχή καί την άμιλλητήριον τέχνη ν όρωτο ευπαίδευτος. 25 

Ό δέ λόγος καί άλλο τι προσθήσει τοις είρημένοις· ουδέ γάρ συγ-
γράψασθαι τά πάντα προύθετο. χάριεν την θέαν και την τέχνην 
μικροϋ τών πάντων θαυμασιώτερον βάσις ήν λιθίνη καί έπ' αύτης 
χαλκήλατον ζώον παρά τοσούτον ουκ άναμφήριστον βοϋν είκονίζον, 

91—92 κουριδίους άλόχους: Horn. Α 114; al. 2—4 où—εοικεν: cf. Horn. Γ 156—158 

LOZ 

3 πολύν χρόνον om. O Bekk 4 Ιοικε Ζ 5 κάκεϊνο : μοι Ικεΐνο O Bekk 6 e!ç Bekk 
8εϊη:εΙνα!Ζ 9 ΰπόντος: είττόντος Ζ 11 δέ L 12θώρακι: σώματι Ο 19προ-
γράμμαξ Ζ 20 τταρεγγυώμεναι LO 25 απαίδευτο; Ο 26 ττροσθείη Ζ 
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30 παρ' όσον βραχύκερκον ή ν μηδέ βαθεΐαν καθεικός φάρυγγα, οΐαν οί 
Αιγύπτιοι βόες τρέφουσι, μήτε μην χηλαϊς όπλιζόμενον. συνείχε δέ 
τοϋτο Tais γένυσι καΐ εϊς πνίγμα συνέθλιβε ζώον ετερον δι' όλου του 
σώματος λεττίσι Θωρακιζόμενον ούτω τραχείαις, ώς καΐ εν χαλκώ λυπεί ν 
τον άπτόμενον. ήδετο δέ τό μεν βασιλίσκον είναι, τό δέ ασπίδα το 

35 συμμαρπτόμενον τούτου τω στόματι* οΰκ όλίγοις δέ τό μέν Νειλώος 
βοϋς, τό δέ κροκόδειλος είναι εΐκάζετο. 

Έμοί μέν ουν où μέλον του των δοξών άνομοίου, εΙπεΐν δέ τό καινή ν 
τινα τήν πάλην άμφότε | ρον τίθεσθαι καΐ δρδν εν μέρει καΐ πάσχειν 
κακώς ΰπ' αλλήλων έκάτερα, όλλύναι τε καΐ όλλυσθαι, καί κρατειν έν 

40 ταϋτώ καί κρατεΐσθαι, καί νικδν άμφω καΐ ύπ' άλλήλων καταπαλαί-
εσθαι. τό μέν γάρ, ό καί φημιξόμενος βασιλίσκος, διωδήκει άπαν εκ 
κεφαλής εως καί αύτοΟ του των ποδών πέλματος καί κατιωμένον δλον 
τό σώμα καί υπέρ τό βατράχειον χρώμα εχλώριζε, του φαρμάκου δια-
δραμόντος τήν τοΰ ζφου ξύμπασαν διαρτίαν καί εις θάνατον χρώσαντος. 

45 ες γόνυ τοίνυν συνίζανε, τό όμμα εσβεστο της ζωτικής έκμαρανθείσης 
δυνάμεως· μδλλον μέν ουν έδίδου τοις όρώσι δοξάζειν ώς πάλαι αν 
άνατέτραπτο νεκρωθέν, εΐ μή τών ποδών at βάσεις υπήρειδον καί προς 
στάσιν ύπανεΐχον δρβιον. ήν δέ καί θάτερον ομοίως, τό ταΤς γένυσιν 
ένισχόμενον, βραχύ μέν τό oùpaîov άσπαΐρον, μέγα δέ κεχηνός τώ 

50 άπάγχεσθαι τή τών γομφίων ξυνοχή· καί ξυντείνεσθαι μέν έφκει καί 
όρμάν πειρδσθαι του τών οδόντων ερκους διεκδϋναι καί διεκπεσεΐν τοΰ 
χάσματος, οΰκ ϊσχυε δέ, ότι τά μετά τούς ώμους ευθύς καί τών ποδών 
τους έμπροσθίους καί δσα τώ ούραίω συνήπτοντο μέρη του σώματος 
ή του στόματος ξυνεϊχε διάστασις καί ταϊς γένυσιν ένεπείρετο. 

55 Kai τά μέν ούτως ήσαν υπ' άλλήλων νεκρούμενα καί κοινή μέν 
άμφοϊν ή άμιλλα, κοινή δέ καί ή άμυνα, ίσοπαλής δέ ή νίκη, σύντροχος 
δέ καί ό Θάνατος, έμοί δ ' ειτεισιν είπεϊν ώς τό | φθείρεσθαι παρ' άλλήλων 
καί σύν άλλήλοις άπάγεσθαι τήν ές Θάνατον τά τών κακών κηρεσιφόρα 
καί άνθρώποις όλέθρια μή μόνον έν εΐκόσιν εϊη διατυπουσθαι ή καί τοις 

60 άλκιμωτέροις τών ζώων τοϋτο έπισυμβαίνειν, άλλα καί παρ' έθνεσι 
συχνάκις γίνεσθαι, όποια τοις 'Ρωμαίοις ήμϊν έπεστράτευσε, φονώντα 
κατ' άλλήλων καί υπ' άλλήλων, όλλύμενα δυνάμει Χρίστου του δια-

51 τοΰ — IpKous : Horn. Δ 350; al. 62 τοΟ — Θέλοντα: cf. Ps. 67, 31 

LOZ 

33 καί om. Ζ 38 τήν om. L 41 καί om. Ζ 42 τέλμοπο; codd. 
44 eïç Bekk 46 μέν om. L 48 στάσιν om. Ζ 50 ξυνεκτεΐνεσβαι Ζ 51 
διεκπαΐσαι L 56 δέ alt.: δέ καί L 57 τό om. Ζ 62 καί ύπ* άλλήλων 
om. Ο Bekk τή δυνάμει τοΰ Χριστοΰ L 
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σκορττίζοντος εθνη τά TOUS πολέμους Θέλοντα καί μή χαίροντος αίμασιν, 
ôç καί δίκαιον έττ' ασπίδα καί βασιλίσκον δείκνυσιν έττιβαίνοντα καί 
λέοντα καταττατοϋντα καί δράκοντα. 65 

64 δς — δράκοντα: cf. Ps. 90, 13 et Luc. 10, 19; Nie. Or. 127, 29 

LOZ 

63 θέλοντα om. L»<= : έθέλοντα L» 
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